
'Club 555' op 5 mei 2005 (bevrijdingsdag) in touw voor Giro 555

Spetterend DJ. festival
vanaf het balkon van 'De Herberg'

V.l.n.r. Hendy, Hannie en Wendie

Hannie Hendriksen, eigenaresse van 'De Herberg* kwam onlangs op
het idee om op de avond van 5 mei 2005 (bevrijdingsdag) met name voor
de jongeren, 'iets' op touw te zetten wat tevens in het teken zal staan
voor Giro 555. Om daarmee ook letterlijk een duit in het zakje te doen
voor de slachtoffers van de ramp in Azië. Zo werd voor dit doel 'Club
555' opgericht met een duidelijke link naar de datum 5/05/2005 en Giro
555. 'Club 555' bestaat uit Hannie Hendriksen en Volkert Maarseveen
van 'De Herberg*, Wendie Vrieler en Thomas Kniewalhier van 'de Roton-
de', en Hendy Koele van Kapsalon Heersink.

Het ligt in de bedoeling om op 5 mei
in de avonduren (vanaf 21.00 uur) een
spetterend DJ. spektakel te brengen,
waaraan vijf nationaal en internatio-
naal bekende top D.J.'s zullen meewer-
ken. Het wordt een programma dat ge-
presenteerd gaat worden vanaf het
balkon van " De Herberg". De DJ. 's die
louter tegen een onkostenvergoeding
naar Vorden zullen komen, zijn ge
boekt op de stijl van muziek, hetgeen
wil zeggen rustig beginnen en "op-
bouwend" richting een spetterend
slot. Daar tussen door enkele surprise
acts en live optredens.

Het spits wordt om 21.00 uur afgebe-
ten door DJ. L-Roij (up coming talent).

Om 22.00 uur is het de beurt aan Des
Cello onder meer bekend van Lexion
in Zaandam en Latio in Amsterdam.
Precies om middernacht treedt DJ.
Quintin, bekend van Mistry Land en
Sensation (Amsterdam Arena) en win-
naar van de ID-T Twist Talent Award,
in de schijnwerpers. Tot slot vanaf één
uur s'nachts een uur lang DJ. Ray-
mond.K (H202 Records) en tevens be-
kend van Midtown in Zwolle. Over de
DJ. die tussen 23.00 en 24.00 uur zal
optreden zijn nog onderhandelingen
gaande. "Het zal sowieso een "grote
naam" worden", zo zegt Hendy Koele.

Tegenover "De Herberg" op het markt-
plein, 'aangekleed' met terrasjes, tent-

jes met hapjes en andere versnaperin-
gen, zullen s' avonds ook allerlei acti-
viteiten worden georganiseerd. Twee
Amsterdamse jochies (wereldkampi-
oen straatvoetbal) zullen een half uur
durende voetbalshow opvoeren.

Andere activiteiten, een programma
hairstyling, een lasershow en nog een
aantal verrassingen, waaraan door de
organisatie momenteel nog druk
wordt gewerkt.

De Vbrdense ondernemers alsmede de
leden van "Bedrijven Kring Bronck-
horst" zullen deze week een brief van
"Club 555" ontvangen, waarin wordt
gevraagd deze actie voor giro 555 mee
te helpen sponsoren. Daarvoor wordt
bij de Rabobank in Vorden een speci-
aal rekeningnummer geopend.

Het publiek heeft op de avond van de
5e mei gratis toegang. Voor de hapjes,
drankjes e.d. worden speciale munten
als betaalmiddel in omloop gebracht.

Een bepaald percentage van de op-
brengstvan de munten, gaat eveneens
naar Giro 555.

Stichting Vrienden van Concordia' biedt instrumenten aan!
Na afloop van het Nieuwjaarscon-
cert van Concordia, nog een leuke
verrassing voor de vereniging. Pe-
ter Kraaijeveld, voorzitter van de
'Stichting Vrienden van Concor-
dia', haakte nog even in op het 135
jarig bestaan van de vereniging.

'Wij hebben toen als organisatie nog
wat centen over gehouden. Na overleg
met Mike de Geest hebben we besloten
om de drumband een set bongo's en
enkele nieuwe standaards aan te bie-

den. Op advies van Hugo Klein Severt
krijgt het harmonieorkest een dwars-
fluit. De vereniging heeft een aantal
nieuwe jeugdleden en heeft voor hen
instrumenten nodig', aldus Peter
Kraaijeveld die het publiek opriep om
lid te worden van de Vrienden'. De bij-
drage is jaarlijks 25 euro en men
steunt een goed doel', zo sprak hij.

Voorzitter Mark Heuvelink, die de
dwarsfluit namens zijn vereniging in
ontvangst nam, was danig in zijn nop-

jes met deze geste. Op zijn beurt gaf
Mark Heuvelink ook wat weg, name-
lijk bloemen voor ladyspeaker Sandra
Oonk, bloemen voor de beide dirigen-
ten Hugo Klein Severt en Mike de
Geest en basgitarist Ard Schouten.

De fraaie bloemstukken die tijdens
het concert als versiering van de zaal
dienden worden geschonken aan de
bewoners van 'De Weppel' en 'De Zon'.
Eén bloemstuk wordt aan het Dorps-
centrum geschonken.
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Ansichtkaarten voor Giro 555
Anne Kooien is 7 jaar en leerling van de basisschool
'De Vordering'. Net als zovele andere leeftijdgenootjes
wilde ook zij iets doen voor de slachtoffers in Azië.
'Anne had al een paar keer gezegd dat ze iets wilde or-
ganiseren. Van de week stond Anne plotseling met
een grote tas boven aan de trap en zei 'mam ik pak
wat spulletjes, (kleren, speelgoed) uit mijn kamer en
dat ga ik verkopen. Misschien zijn er nog wel andere
mogelijkheden om te helpen', zo stelde ik haar voor.
Anne, direct spontaan: 'dan ga ik tekeningen maken',
zo vertelde moeder Natasja Kooien.

Anne ging direct aan het werk, tekeningen maken op een
A4'tje, vaas met bloemen, bloemen met een vlinder, wat
knipseldingetjes op gekleurd papier.
Tekeningen met dolfijnen. Ook kwam er verf, krijt en stiften
aan te pas. Anne toog naar drukkerij Weevers die aanbood
om gratis van acht tekeningen ansichtkaarten te maken.
In totaal 500 setjes van acht kaarten.
De circa 140 leerlingen van school 'De Vordering' kregen
'opdracht' om ieder twee setjes a raison van vier Euro te
verkopen. De overige ansichtkaarten hoopt Anne deze
week te kunnen verkopen zodat er straks circa 2000 euro
naar Giro 555 kan worden overgemaakt.

Jaarvergadering PCOB
Op donderdagmiddag 27 januari
2005 om 14.30 uur wordt in het
Stampertje (Dorpscentrum) de
Jaarvergadering gehouden.

In het huishoudelijk gedeelte de jaar-
verslagen van secretaris en penning-
meester. Tijdens deze vergadering zal
Tini Ridderhof na lange en actieve pe-
riode afscheid nemen van het bestuur.
Daarna optreden van een bekend de-

clamator uit deze omgeving over oude
gebruiken in de Achterhoek, toege-
licht met dia's en afgewisseld met ver-
halen, spreuken en gedichten, uiter-
aard in het Gelders dialect. Na een
aperitief wordt de bekende en gezelli-
ge broodmaaltijd gehouden. Wanneer
u hieraan wilt deelnemen, dan vooraf
opgeven bij dhr. J. Jeeninga (tel. 55 16
40); kosten € 10,50 p.p. Belangstellen-
den zijn uiteraard hartelijk welkom!
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 januari 10.00 uur pastor F. Hogenelst Oecu-
menische dienst in Gereformeerde kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 januari 10.00 uur dhr. J.F. van Ballegooien.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 januari 10.00 uur pastor F. Hogenelst Oecu-
menische dienst. 19.00 uur ds. D. Westerneng

RJK. kerk Vorden
Zondag 23 januari 10.00 uur W. Matti Oecumenische
dienst in de Gereformeerde kerk.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 januari 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 23 januari 10.00 uur Woord-/Communiedienst
m.m.v. herenkoor.

Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en
omstreken. Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de
dienstdoende doktersassistente of huisarts 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
22-23 januari R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
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).

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

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 l c, 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
Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08; Y. Roelofs (0575)
44 19 42.

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

Slachtofferhulp
Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Geopend maandag t/m don-
derdag van 10.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur; vrij-
dag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 10.30-13.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

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
/ijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels: elke regel meer €0.50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gebonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kenino Gebracht.

• 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)463610.

• 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.

• 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.

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

• 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.

• Geld verdienen met
produkten die iedereen
dagelijks gebruikt? Bel met
Annette Hekkelman 0575-
529345.

• De Pomoloog voor snoei-
en en advies en aanplant van
uw fruitbomen. Tevens voor
al uw tuinonderhoud. Bel
Marcel Tross tel./fax 0545-
293003 of 06-22330626.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel.(0314)621959.

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

• Gevraagd: huishoudelijke
hulp 1 x per 14 dagen ('s mor-
gens) tel. 552003.

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

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

• Kranenburg* Carnaval:
4 feb.: playbackshow, 5 f eb.:
groot Caranavals bal met
onthulling Prins, 6 feb.: kinder
Carnaval en Kas Bendjen.

Omdat het werkt!
X HEKBALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

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

• Vereniging Bomenbelang
Vorden organiseert bijzon-
dere lezing: Bomen als
gastheer voor paddestoe-
len. Door natuurfotograaf
Jos Ketelaar op dinsdag 1 fe-
bruari, aanvang 20.00 uur.
Hotel Bakker te Vorden. Gra-
tis toegang.

• Oude trouwring verande-
ren in modern sieraad v.a. €
25,- Atelier Henk Eggersman,
Burg. Galleestraat 8, Vorden,
tel. 55 07 25.

• Te koop: Volvo 340 auto-
maat, 1989, APK tot 19-08-
2005. Tel. (0575) 55 33 27 na
18.00 uur.

• Za. 22 jan. 15-17 u. Ver-
koop kinderkleding t/m mt.
128. Actie: 4 halen, 3 betalen!
Stationsstr. 18, Ruurlo

• Nu Winteropruiming bij
Wereldwinkel Vorden! Kor-
tingen vanaf 20%!

WINTERWONDER-
LAND

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

Vlaai v/d week:

Aardbeibavaroisevlaai
6-8 stukken € 5«95

Dinsdag — Brooddag

3 bruin tijger
4.00

Weekendaanbiedingen

Amarobrood
Donker meergranenbrood

met maïs,- en tarwekiemen € 1 .95

Boterkoek
Pakje met 4 r oom boter punten € 2.5O

wwtwo/uftons & computer*

Decorsign websolutions ft computers
8nMHlOMW6f| 48
7261 RN Ruurlo
Postbus 32
7260 AA Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

Computers
Losse Componenten
Onderhoud en Reparatie
Netwerken
Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl

Dagmenu's
19 t/m 25 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 19 januari
Erwtensoep / spies De Rotonde met kruidenboter, aardappels
en groente

Donderdag 20 januari
Hutspot met appeltjes en ribbetjes en jus en zuur / tiramisu /
slagroom

Vrijdag 21 januari
Tomatensoep / karbonade De Rotonde met geb. aardappels
en groente

Maandag 24 januari
Gesloten

Dinsdag 25 januari
Wiener schnitzel met geb. aardappels groente / ijs met

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O57S) 55 15 19
Ook d la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

? Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
vOf\_ en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even kngs °P Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Hoe waardevol een leven is, besef je soms ineens.
Zoals hier onze zoon, nog zo kwetsbaar en klein,
ons doet beseffen hoe bevoorrecht wij zijn!

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon

Jarno
Hij is geboren op 11 januari 2005,
weegt 3710 gram en is 53 cm lang.

Arjan en Monique Gombert

Rondweg 2
7251 RV Vorden
Tel. (0575) 55 55 30

Wilt u zich aan mij voorstellen?
Dan graag eerst mijn ouders even bellen.

Ons tweede kindje geboren...
Om voor altijd lief te hebben

Dolgelukkig zijn we met onze zoon

Sander
Willem Marinus

11 januari 2005

Broertje van Marloes

Karin van de Sande & Geralt Berenpas
Nieuwstad 19, 7251 AD Vorden
Tel. (0575) 55 39 25

Noem ons een dag
dat wij jou niet zullen missen
Noem ons een dag
dat wij je tijd niet vergeten
Jouw leven
is voor ons niet meer uit te wissen

Laura

* 5 september 1994 112 januari 2005

Anita Wensink - Wilgenhof
Loek Wensink

Marleen
Jurgen

Almenseweg 25
7251 HM Vorden

De begrafenis van Laura
heeft inmiddels plaatsgevonden.

cioJL

LAUPA

Ut "ZoSl CvltucL Qa-n.

croon. ou-

hjuoax\y f̂i-

Tonny Jutj

fin"'
Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Bedroefd om de leegte die hij achterlaat, maar
dankbaar voor alles wat hij voor mij heeft betekend,
is na een periode van afnemende gezondheid van
mij heengegaan mijn lieve man

Hendrik Willem Cornelis Haverkamp

in de leeftijd van 79 jaar.

J. W. Haverkamp-Boschloo

14 januari 2005

Komvonderlaan 3
7251 AC Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op dinsdag 18 januari van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, 't Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

Wij zijn bedroefd door het overlijden van onze
zwager en oom

Hendrik Willem Cornelis Haverkamp

Wij zullen hem missen in onze familiekring

Gorssel: G.J. Braskamp-Boschloo
R.H. Braskamp

Breda: Harry Boschloo
Marja Boschloo-van Haeff

Werkendam: Ans Groeneveld-Braskamp
Cor Groeneveld
en kinderen

14 januari 2005

Het gemis zal blijven,
de herinneringen leven voort.

De overweldigende belangstelling tijdens de
ziekte, en na het overlijden van

Diny Bekman-Koers

Heeft ons enorm goed gedaan.
Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven.

Berend Bekman
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, januari 2005

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven tijdens
zijn ziekte en na het overlijden van onze lieve va-
der en opa

Harrie Eggink "van de Jaeger"

Het heeft ons allen goed gedaan.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, januari 2005

Kijk voor nieuws ook op:

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

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

www.multervordenbv.nl

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
A. Ruiterkamp
Almen

J.B. Eppink
Steenderen

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen
tel. (05-75) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta V
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

Wat heeft een
slager, bakker,
groenteman uit
Zelhem er aan
om in Vorden
te adverteren?

Hij laat dit graag aan
zijn collega's over.

Daarom komt
weekblad Contact
met verschillende

edities, wat
betaalbaar is.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

HOUT
VERSNIPPEREN?

Bel dan
Edwin Bretveld
na 16.30 uur

06-51 923 274

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
20 januari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark



Nieuwjaarsreceptie van het Vordens Mannenkoor
werd gehouden op 10 januari in het Dorpscentrum

Het werd een gezellige bijeenkomst samen met de partners van de
mannen die ook waren uitgenodigd. Voorzitter Jan van Heugten me-
moreerde over de vele activiteiten die het afgelopen jaar zijn geweest,
met als hoogtepunt de Knikkinkkorendag in Doetiiichem, waar ook
een DVD van werd gemaakt.

Het gaat goed met het Vordens Man-
nenkoor, het aantal leden stabiliseert
rond de 60, en er komen ook weer jon-
ge leden bij. Over de inzet en de pres-
taties mochten we tevreden zijn, en de
goede sfeer is ok bepalend.

(Advertorial)

BEURSPRAAT

Wat brengt het
beursjaar 2005?
2005 wordt een fantastisch beursjaar.
Tenminste, als het zich net zo ge-
draagt als de beursjaren in de twintig-
ste eeuw, die eindigden op een vijf.
Hier zien we dat in de VS geen enkele
maal de beurs in een jaar eindigend
op een vijf eindigde in een min.

In 1905 zette de buil market, die in
1904 was begonnen, door. De stijgin-
gen zouden nog doorlopen tot 1906.
Dit waren de jaren waarin naast US
Steel andere 'hundred million compa-

nies' gevormd werden als American
Sugar Refming, American Car and
Foundry en International Paper. 1915
was het beste jaar ooit voor de Dow Jo-
nes. De stijging werd veroorzaakt door
de grote vraag naar Amerikaanse goe-
deren door de Eerste Wereldoorlog.

Hierdoor stegen de bedrijfswinsten
enorm: de bedrijfswinst van Du Pont
voor rentebetaling bedroeg in 1914 5,5
miljoen dollar, in 1915 57 miljoen en
in 1918 maar liefst 82 miljoen. U.S.
Steel maakte nog verlies in 1914 en
passeerde het dividend, maar behaal-
de het jaar erop al $ 9,96 winst per
aandeel en in 1916 $ 48,46.

Doordat de winsten zo snel stegen,
daalde de gemiddelde koers/winstver-
houding op de Dow Jones, ondanks de
snelle stijging van aandelenkoersen
en index. De gemiddelde koers/winst-
verhouding, die in de jaren kort voor
de Eerste Wereldoorlog circa 11 be-
droeg, viel terug tot 7,42 in 1915 en tot
een all-time low van net boven de 4 in
1916. Vandaar dat de geruchten over
vrede in Europa die af en toe opspeel-
den, zorgden voor forse tussentijdse
koersdalingen.

In 1925 zien we de start van de 'New
Era Period', die liep tot aan 1929, met
o.a. de opkomst van de radio. 1935 was
een jaar van herstel na de grote dalin-
gen ervoor. In 1945 kwam er een einde
aan de Tweede Wereldoorlog en kwa-
men de VS met initiatieven voor de

Marshallhulp. 1955 was middenin de
langdurige bullmarket van de jaren
vijftig. 1965 eindigde positief, maar
gedurende dat jaar waren er forse
fluctuaties. Dit was het tijdperk van
de 'go-go funds', jaren waarin de Dow
Jones trachtte door 1000 punten te ko-
men. Uiteindelijk lukte dit pas op 14
november 1972.

1975 was een hersteljaar na de forse
dalingen van de Eerste Oliecrisis er-
voor. 1985 was een jaar met continu
oplopende koersen, aan het begin van
de grootste en langdurigste bullmar-
ket aller tijden.

In onderstaande tabel wordt de Dow
Jones afgezet ten opzichte van de In-
dex van de Eeuw, een index voor de
Nederlandse beurs over de laatste 100
jaar. In 1945 was de effectenbeurs ge
sloten door de Tweede Wereldoorlog,
vandaar dat we hier geen jaarultimo
hebben. Verder zien we enkel in 1965
een negatieve beurs, alle andere jaren
op een vijf zijn eveneens positief. Dat
belooft wat voor 2005.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Jaar

1905
1915
1925
1935
1945
1955
1965
1975
1985
1995

Dow Jones stand
ultimo

voorgaande j aar
69,61
54,58

120,51
104,04
152,32
404,39
874,13
616,24

1211,57
3834,44

Stand einde
jaar

96,20
99,15

156,66
144,13
192,91
488,40
969,26
852,14

1546,67
5117,12

Stijging/daling
m %

38,20
81,66
30,00
38,53
26,65
20,77
10,88
38,32
27,66
33,45

Index van de Eeuw
stand ultimo

voorgaande jaar
22,36
24,04
11,45
5,88

18,13
30,60
54,80
37,30

122,20
278,00

Stand einde
jaar

23,94
24,31
12,30
6,31

n.b.
32,40
48,70
52,90

155,40
321,50

Stijging/daling
in%

7,04
1,10
7,48
7,20

5,88
- 11,13

41,82
27,17
15,60

Daarna werden 3 leden in het zonne-
tje gezet omdat zij al 25 jaar trouwe
leden zijn van het Vordens Mannen-
koor, nl. Bennie Taankmk, Jaap Kette-
lerij en Han Radstake.

Jan van Heugten overhandigde de
jubilarissen een oorkonde van het Ko-
ninklijk Nederlands Zangersverbond
en spelde hen een Jubileumspeld op,
hierna werden aan de partners bloe-
men aangeboden. Tot besluit zongen
de mannen o.l.v. Frank Knikkink de
zilvervloot voor de jubilarissen.

JAAP KETTELERIJ
Jaap is geboren op het Hoge 37 en daar
wil hij zijn leven graag slijten. Zijn ou-
ders kochten het huis in 1927 voor
3.000,- gulden. Zijn ouders kwamen
oorspronkelijk uit Linde en verhuis-
den later naar Vorden waar Jaap sa-
men met 5 broers opgroeide. Direct na
de oorlog 2 Jan 1945! kreeg Jaap als 14-
jarige jongen een baan bij hotel Bak-
ker als butler/huisknecht.
In 1950 sloot Jaap zich aan bij de
broers Herman en Jan die het tuiniers-
bedrijf Kettelerij in de oorlog waren
gestart. Studeren moest in de avond-
cursussen worden gedaan, eerst voor
hovenier en tuinaanleg. In 195 haalde
hij zijn vakdiploma's in de tuinarchi-
tectuur.
Het was altijd hard werken en er was
weinig tijd om op vakantie te gaan,
pas later kwam hier meer tijd voor. Als
ik nu zie dat jongelui soms op hun 18e
jaar al een wereldreis gaan maken dan
is de tijd wel verandert aldus Jaap.
Leo Westerhof en Henk Eggink vroe-
gen Jaap in 1980 of hij bij het Vordens
Mannenkoor kwam. Hij heeft een
goed muzikaal gehoor en zingt in de
baspartij met heel veel plezier. Ook de
vriendschap en de belangstelling voor
een tijd dat het wat moeilijker ging
heeft hem erg goed gedaan.
Prachtige bloemstukken en decora-
ties worden bij concerten door Jaap
verzorgd, aankleding tot in detail op
papier gezet en dan zie je later een
prima resultaat. Nog jaren hoopt Jaap
te blijven zingen en zijn advies aan het
Vordens Mannenkoor te geven.

HAN RADSTAKE
Han is geboren en getogen in Heelweg
(Varsseveld). Als jongen zong hij al in
een kinderkoor. Hij kreeg de zang met
de paplepel ingegeven want ook zijn
Vader en zijn zuster zongen al op een
koor. In 1972 is hij in dienst gegaan hij
had toen al verkering in Vorden. In
1975 is Han begonnen bij Fa. Trachter
nu Klein Brinke, van beroep is Han au-
tomonteur maar meer rijdt hij taxi en
rouw- en trouwdiensten.
Al de oma van Willy, de vrouw van
Han jarig was zongen alle kleinkinde-
ren voor haar. Toen oma 96 werd en de
inmiddels grote kleineren weer voor
haar zongen vielen Han zijn zangkwa-.

liteiten op. Een aantal van die klein-
kinderen zongen ook al op het Vor-
dens Mannenkoor. Gert Bloemendaal
nam Han de eerste keer mee naar het
koor én dat beviel hem prima.
Zijn grote hobby is wandelen samen
met zijn vrouw Willy lopen ze heel
wat af o.a. Pieterpad, Trekvogelpad,
Hanzestedenpad, Graafschappad
loopt van Nieuwe Schans naar Emme-
rich. De omgeving, de natuur, de stilte
boeit hun beiden. Onlangs is er een
langverwachte reis naar Noorwegen
geboekt en daar zullen ze wel geen
spijt van krijgen.
Eerst zat Han in het bestuur en later
was hij jarenlang secretaris van het
Vordens Mannenkoor. Hij ontpopte
zich als een goed bestuurder met een
scherp geheugen, die goede contacten
had. Wat mij vooral later opviel was
dat hij wel erg veel werk heeft ver-
richt.
Zingen doet Han met het allergrootste
plezier zeker ook nu Frank Knikkink
onze dirigent is. Graag wil hij nog ja-
ren lid blijven van het Vordens Man-
nenkoor.

BENNIE TAANKINK
Bennie komt oorspronkelijk uit Does-
burg maar in zijn verkeringstijd kwam
hij naar Hengelo (Gld.). Daarna zong
hij nog een tijd bij heet Hummelo's
Gemengd Koor. Hierna zong hij 2 jaar
bij Excelsior dat later overging naar
het Katholiek Gemengd Koor Hengelo
(Gld.). Bennie zijn buurjongen Willem
Wentink zong al bij het Vordens Man-
nenkoor en deze vroeg hem om in Vor-
den te komen zingen.
In 1999 werd hij lid van het mannen-
koor en dat sloeg goed aan, hij houdt
erg van mannenkoormuziek. Repetitie
avonden zijn voor hem een ontspan-
ning, hij geniet van de sfeer en de ge-
zelligheid van andere zangers. Als het
koor op wintervakantie is verlangd
Bennie al weer naar de repetities.
Thuis luistert hij ook graag naar mu-
ziek van mannenkoren.
Zijn grote hobby is een broeikas met
fuchsia's, nu heeft hij nog 100 soorten.
Hij heeft er in zijn begintijd 300 soor-
ten fuchsia's gekweekt terwijl er onge-
veer 4000 soorten fuchsia's bestaan.
Geduld hebben met het kweken van
deze fuchsia's is wel een bijzonder-
heid. Verder wandelt en fietst hij zo-
mers veel.
De moeder van zijn echtgenote is van
Duitse afkomst, later kwamen ook de
moeder en de andere 2 dochters naar
Nederland. Bennie is vaak in de D.D.R.
op familiebezoek geweest ook toen
dat nog erg moeilijk ging. De contac-
ten in Magdenburg (D) zijn de eerste
keer ook door Bennie gelegd, op 15,16
en 17 april 2005 gaat het Vordens Man-
nenkoor weer een reis maken naar
Magdenburg (D).
Indien zijn gezondheid het toelaat
hoopt hij nog jaren te blijven zingen.

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 10 januari:
Groep A:
l mw. Gerichhausen/mw. den Elzen
63,3%; 2 mw. Walter Kilian/mw. van
Gastel 55,0%; 3 dhr. Enthoven/dhr.
Jansen 54,6%.

Groep B:
1 dhr. Groot Bramel/mw. de Vries 63,9%;
2 mw. Westerhof/mw. Doorn 61,1%;
3 dhr. Weijers/dhr. Thalen 60,1%.

Woensdag 12 januari:
Groep A:
1 Mw. Hoftijzer/Mw. Vruggink 65,00%;
2 Mw. Stertefeld/Dhr. Stertefeld 61,25%;
3 Dhr. Holtslag/Dhr. Wagenvoorde
60,83%.

Groep B:
1 Mw. Le Grand/Mw. Gastel 61,46%;
2 Mw. v.d. Vlugt/Dhr. Swart 59,90%;
3 Mw. Scholten/Mw. Waenink 56,77%.

PC de Graafschap
Zaterdag 15 januari jl. was er een
springwedstrijd voor pony's in Brum-
men daar behaalde Annemieke Mul-
derije met Aardman een 4e prijs in de
klasse L.

Zondag 16 januari jl. was er een dres-
suurwedstrijd in Gorssel, daar behaal-
de Anke Woerts met Tamara een 3e
prijs in de klasse B met 168 punten.

Iris Berenpas met Jasmine een Ie prijs
in de klasse LI, cat. C met 154 punten.
Mirjam van Mal een 3e prijs met Dyna-
mic Dasc in de klasse LI met 155 pun-
ten. Lisette Bijenhof met Simply the
Best een 2e prijs in de klasse LI met
158 punten.
Marit Kouwenhoven met Sara een 3e
prijs in de klasse L2 met 164 punten.
Elodie Stokman met Passe-Partout een
Ie prijs in de klasse Zl met 191 pun-
ten. Martine Bijenhof met Taran een
Ie prijs in de klasse Ml met 172 pun-
ten.



Arjan Mombarg verheugt zich
op de alternatieve Elfstedentocht

Arjan Mombarg (nummer 29) op de Weissensee, met nummer 20 Erik Hulzebosch

In de nacht van dinsdag op woensdag 26 januari stapt Arjan Mombarg
samen met echtgenote Diana in de auto, op weg naar de Weissensee in
Oostenrijk, waar de Vordenaar aan een aantal schaatswedstrijden zal
deelnemen. Een afvalwedstrijd over 50 kilometer, drietal criteria's (elk
50 kilometer), het open Nederlands kampioenschap marathonschaat-
sen over 100 kilometer. Boven aan het 'Verlanglijstje" prijkt de alterna-
tieve Elfstedentocht over een afstand van 200 kilometer op het prachtig
gelegen Oostenrijkse meer de Weissensee in de provincie Karinthië.

Wanneer Arjan in de loop van woens-
dagmorgen 26 januari in Oostenrijk
zal arriveren, hebben zijn collega's on-
getwijfeld al kennis gemaakt met het
natuurijs van het meer. Wanneer je
echter van beroep " veehouder" op het
visitekaartje hebt staan, heb je in het
dagelijks leven ook andere verplichtin-
gen. Arjan: "Ik neem dit keer drie paar
schaatsen mee. Vorig jaar twee paar
en wat bleek, beide paar schaatsen
stuk gereden. En het materiaal speelt
met name tijdens de alternatieve Elf-
stedentocht een grote rol. Vorig jaar
zat ik goed in de wedstrijd, sommige
rijders waren al wel vier tot vijf keer
gevallen.

Ik viel één keer en gelijk einde wed-
strijd. Even niet opletten, een scheur
in het ijs over het hoofd gezien en daar
lag ik. Best veel pijn, bovendien kon ik
in eerste instantie bijna geen lucht
meer krijgen en wat nog erger was, de
schaatsen knetter kapot. Dat is nu een-
maal het risico van het rijden op na-
tuurijs. Trouwens ik mag dat wel, een
beetje extreme weersomstandighe-
den, wat hobbels en bobbels in het ijs.
Zal wel met het" boer- zijn" te maken
hebben. Regen, wind of kou, wij moe
ten thuis gewoon ons werk doen", zo
zegt Arjan Mombarg.

Hij gaat er vanuit dat hij volgende
week in zijn Nefit-outfit van start mag
gaan. Tijdens de marathonschaats
competitie die momenteel wekelijks
in Nederland wordt verreden, rijdt Ar-
jan in een neutraal pak. "Ik sta wel bij
Nefit onder contract, maar in de Ne-
derlandse competitie mogen maar
vier rijders in het pak van hun sponsor
rijden. Dat zijn bij ons Cedric Mi-
chaud, Arjan Smit, Heico Bouma en
Erik Hulzebosch. In Oostenrijk rijdt
Michaud zeer zeker niet en is het op
dit moment nog de vraag of Arjan
Smit zal starten. Smitje richt zich lie-
ver op het skeelerseizoen dat half
maart begint. Mijn contract met Nefit
is wat betreft het schaatsen (op skeel-
ergebied heeft de Vordenaar nog een
doorlopend contract met Nefit, red.)
afgesloten op deelname aan wedstrij-
den op natuurijs en verder om met na-
me Cedric Michaud te helpen tijdens
de marathoncompetitie. Dat laatste
geldt ook voor Bouma, Smit en Huize
bosch. Ook zij rijden in eerste instan-
tie voor kopman Cedric Michaud", zo
zegt Arjan Mombarg.

TOCH WEL EVEN BALEN
Ondanks het positieve gevoel over de
aanstaande wedstrijden op natuurijs
in Oostenrijk, toch tijdens ons gesprek
een "balende" Arjan Mombarg. Hij
trekt zijn linker broekspijp op. Net bo-
ven de enkel een wond met drie hech-
tingen. Arjan: "Vorige week gebeurd,
tijdens die stormachtige zaterdag. Wij
reden een marathon in Haarlem, een
open baan, op die dag felle windvla-
gen. Net voor mij, schuin in de bocht
een valpartij. Eén van de rijders (ik
weet nog steeds niet wie) nam mij in
zijn val mee. Ondanks de scheenbe
schermer een diepe vleeswond, die de
zelfde avond nog in het ziekenhuis
van Haarlem is gehecht. Maar dat
groeit wel weer aan elkaar hoor", zo
zegt Arjan, die afgelopen weekend tij-
dens een marathon al weer van de par-
tij was.

Het "balen" heeft echter een andere
redenen. Arjan: "Een paar weken gele
den belde Henk Angenent (winnaar
laatst gehouden Elfstedentocht, red)
mij op met de vraag of ik dinsdag 11
januari in Heerenveen als zijn tegen-
stander wilde fungeren in een wed-
strijd over 5 kilometer. Henk moet nl.
binnenkort een skate off rijden om in
aanmerking te komen voor deelname
aan het wereldkampioenschap afstan-
den op de tien kilometer. Tijdens het
Nederlands kampioenschap werd hij
namelijk vierde en alleen de eerste
drie van dat kampioenschap plaatsten
zich rechtstreeks. Hij zocht derhalve
een schaatser om de training als een
wedstrijd te ervaren. Ik heb Henk An-
genent af moeten bellen en daar baal
ik dus wel een beetje van. Ik was best
nieuwsgierig hoe het mij op de vijf ki-
lometer zou zijn vergaan. Cedric Mi-
chaud heeft het van mij overgeno-
men. Jammer, niets aan te doen", zo
zegt Arjan Mombarg.

Toch is de Vordenaar best tevreden
over het verloop van het marathonsei-
zoen tot dusver. Na het succesvolle
skeelerseizoen, stond Arjan Mombarg,
na een rustpauze van amper veertien
dagen, al weer op de kunstijsbaan.
Zegt hij: "Voorgaande jaren kwam ik
altijd pas later op gang. Nu ben ik rus-
tig begonnen en zat ik direct in "mijn
slag". Arjan staat op en laat ons zien
wat hij daarmee bedoelt. Kijk, zo zegt
hij, schaatsen is een "valbeweging", je
valt als het ware met je lichaam naar

links, naar rechts. Bij het skeeleren is
het meer een "duw beweging", zo legt
Arjan uit. Ook heeft hij voordeel van
de training schema' s die hij op de
maandag en de woensdag van de trai-
ners Frits Schalij en Pieter van Savoyen
ontvangt.

GOED GEVOEL
"Ik heb de afgelopen wedstrijden veel
werk voor Michaud verricht. Gaten
dicht rijden, hem terug " naar voren"
brengen. Zo ook onlangs in Alkmaar
tijdens de Zesdaagse. Met nog acht
ronden te gaan reed ik in een kop-
groep van tien man, dus lag een goede
eindklassering in het verschiet. Echter
Cedric Michaud kwam te vallen. Dat
betekende voor de gehele Nefit- ploeg,
dus ook voor mij, wachten op Cedric.

Maar je weet hoe het gaat, de speaker
heeft nauwelijks omgeroepen dat de
Fransman is gevallen, of zijn concur-
renten kiezen massaal de aanval. Voor
mijzelf de opdracht om Michaud te
rug te brengen. Eerst hadden Arjan
Smit en Erik Hulzebosch hem tot aan
de staart van het peloton gebracht,
waarna ik hun taak overnam. Dus
"buitenom" richting de kop van het
peloton.

Michaud werd toch nog 7e, waardoor
hij zich op de tweede plaats in het
klassement van deze zesdaagse kon
handhaven. Ik was steen kapot, maar
toch een goed gevoel. Nogmaals ik rijd
dit schaatsseizoen beter dan ooit. In
totaal ondanks het hulp bieden, circa
tien keer bij de eerste dertig in een
deelnemersveld van circa 80 schaat-
sers". Het wedstrijdprogramma voor
Arjan Mombarg in Oostenrijk ziet er
tussen de rustdagen door, als volgt uit:
Donderdag 27 januari, afvalwedstrijd
over 50 kilometer; zaterdag 29 januari
open Nederlands kampioenschap over
100 kilometer. Maandag 31 januari,
woensdag 2 februari en donderdag 3
februari elke dag een criterium over
50 kilometer.

Zaterdag 5 februari de alternatieve Elf-
stedentocht over 200 kilometer. De
SBS zendt het laatste gedeelte van de
ze wedstrijd (tussen circa 15.00 en
16.30 uur) rechtstreeks uit. Na terug-
komst in Nederland rijdt de Vorde
naar nog een paar marathons op kun-
stijs. Op zaterdag 26 februari wordt er
in Canada ook een alternatieve Elfste-
dentocht gereden. Of Arjan Mombarg
daaraan ook mee zal doen, is op dit
moment nog niet bekend.

Voor hem en in feite voor alle collega'
s van Arjan, één ultieme wens, dat een
vorstperiode in Nederland, alle pro-
gramma' s op kunstijs, in de war zal
schoppen. Rijden op natuurijs blijft
voor Arjan en de zijnen, toch nog altijd
het mooiste wat er is op schaatsgebiedü

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

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

en donderdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie bij
de 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
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-
pertje.

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

plussers.
24 Vordense Bridgeclub in het Dorps-

centrum.
25 Chr. Vrouwenbeweging Passage,

Politie in Vorden.
26 Handwerkmiddag + Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

26 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

26 Vordense Bridgeclub in het Stam-
pertje.

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

centrum.

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

Lekker goed, laagste prijzen.
Edah

Nationale Voorleesdagen 2005
Op dinsdag 18 januari 2005 wordt
het startsignaal gegeven voor de
tweede editie van Nationale Voor-
leesdagen. In de periode van 18-29
januari zullen bibliotheken en
boekwinkels in den lande het voor-
lezen aan peuters en kleuters extra
onder de aandacht brengen. Voor-
lezen aan jonge kinderen is be-
langrijk. Het prikkelt de fantasie,
ontwikkelt het taalgevoel, vergroot
de woordenschat en draagt bij aan
hun interactieve vaardigheden.
Maar bovenal: het bezorgt ze heel
veel plezier! Zo worden de kleintjes
later grote lezers.

Basisbibliotheek De Graafschap doet
mee aan dit festijn. In Lochem, Gors-
sel, Vorden, Warnsveld en Zutphen
kunnen kinderen van 2-6 jaar op

woensdagmiddag 19 januari 2005 om
15.30 uur luisteren naar het verhaal
van Olivier. In Wat nu, Olivier?, het
prentenboek van het jaar, verdwaalt
het beertje Olivier bijna in het bos.
Ook kunnen kinderen tussen de 0-18
jaar gratis lid worden van de biblio-
theek.

Ouders en kinderen, leerkrachten en
leidsters: u bent van harte welkom in
de bibliotheek. Medewerkers zullen u
graag informeren over de materialen
die geschikt zijn om thuis of op school
voor te lezen, om samen uit te zingen
of om samen naar te kijken.

De Nationale Voorleesdagen zijn een
initiatief van Stichting Lezen en wor-
den georganiseerd door Stichting
CPNB.

Seniorensoos \fteraW«r/Wichmond
26 januari is er om 14.30 uur de
Nieuwjaarsborrel in het StXudge-
rusgebouw in Vierakker. Ook zal er
Bingo gespeeld worden waarbij

weer leuke prijsjes gewonnen kun-
nen worden. U komt toch ook?
Komt allemaal en neem uw buren
ook maar mee. Tot dan.



Spannende weken voor
vogelkweker Bennie Horsting
Vorige week Nederlands kampioen, volgende week naar de wereldkampioenschappen!

Debuut optreden
Vordense bluesband

Een vraaggesprek met Bennie Horsting, is praten met een man die be-
zeten is van het kweken van vogels. Een hobby, of beter gezegd een
"vak", dat alleen maar kan worden uitgeoefend wanneer je veel liefde
hebt voor vogels, over een groot doorzettingsvermogen beschikt, heel
accuraat bent (zoals het up to date bijhouden van het kweekbestand) en
bovendien veel lectuur lezen. 'Eigenlijk moet je er het 'Fingerspitzen-
gefühl' voor hebben, zoals de Duitser het zo mooi kan uitdrukken',
zo zegt de 53 jarige Vordenaar.

Het gesprek met Bennie vond plaats in
zijn woonkamer aan de Voornekamp,
een paar dagen nadat hij in Zutphen
met twee van zijn kanaries kampioen
van Nederland was geworden met een
puntentotaal van 92 (hoogst bereikba-
re score is 93 punten). "Het gaat mij
ook echt om de punten, niet om de
prijzen. De medailles geef ik heel vaak
weer aan de organisatie terug. Een ho-
ge puntennotering dat houdt je ten
opzichte van de concurrenten, heel
scherp", zo zegt Bennie Horsting.

In een kooi, op een meter afstand, luis-
tert papagaai Joris duidelijk mee. Zo
nu en dan een felle kreet. Och, zegt
Bennie, onze Joris wil weer even aan-
dacht, dat doet hij wel vaker. Ik pro-
beer ook wel om met hem te praten,
maar dat valt niet altijd mee". Overi-
gens maakt Joris al 37 jaren deel uit
van de familie Horsting. Bennie: " Ik
vond papagaaien altijd al leuke die-
ren. Ik heb Joris van mijn eerste vakan-
tiecenten gekocht. Ik was zestien jaar
toen ik hem bij de dierenwinkel van
van Veen in Goor heb gekocht. Aan de
gedragingen van het dier kan ik zien
dat het een mannetje is.

Joris (prachtig geel voorhoofd) komt
uit het Amazonen gebied in Zuid
Amerika. De inboorlingen hadden
daar al vroeg in de gaten dat wanneer
je een papagaai "handtam" maakt,
het dier goed is te verkopen. Onze Joris
is heel sterk in zijn snavel. Drinken we
koffie met een koekje, dan meldt hij
zich meteen. Hij is gek op een koekje.
Eten we patat, Joris hapt mee. Als er
hier vla op de tafel komt, houdt Joris
zelf het lepeltje vast en redt hij zich
zelf. Hij kan wel 80 jaar worden. Daar
moet ik straks met het maken van een
testament, zeer zeker rekening mee
houden", zo zegt Bennie Horsting la-
chend. Joris slaakt nog eens een flinke
kreet, ten teken dat hij het roerend
met zijn baasje eens is!

KWEKEN
In 1969 is Bennie Horsting actief met
de vogelsport begonnen. Zegt hij: "
Mijn vader hield vroeger sierduiven en
krielkippen. Ek vond deze dieren ook

wel leuk, maar had toch meer belang-
stelling voor vogels en kreeg in die tijd
mijn eerste kanaries. Ik werd toen ook
prompt lid van de vogelvereniging "De
Vogelvriend". Het kweken van vogels
is het mooiste wat er is. Dat doe ik tus-
sen half februari en half juli. De prach-
tigste tijd van het jaar. Op vakantie
gaan is er in die periode dan ook niet
bij. Mijn vrouw Annet staat daar ge
lukkig helemaal achter, zij vindt het
prima dat ik deze hobby heb", zo zegt
Bennie Horsting.

Vervolgens doet Bennie ons uitgebreid
het "kweken" van vogels uit de doe-
ken. Vanaf het nestelen van de pop
(het vrouwtje) tot en met het bevruch-
ten van de eitjes door het mannetje,
het hele broeiproces tot en met de tijd
dat de "jonkies" op eigen benen (poot-
jes) kunnen staan. Een proces dat ze-
ker vijf weken in beslag neemt en dan
op naar de volgende (kweek) ronde.
Het kweken van vogels doet Bennie in
de winterperiode boven in zijn wo-
ning, waar zijn vak van timmerman
destijds goed van pas kwam. In keurig
getimmerde hokjes verblijven daar cir-
ca 80 kanaries, soms oplopend tot wel
125. "Hier heb ik dit jaar 140 vogels ge
kweekt", zo zegt Bennie enthousiast.

KEURMEESTER
Buiten in de tuin worden in het voor-
jaar en in de zomer eveneens vogels
gekweekt. Het kweken van vogels bete
kent in de praktijk tevens het verzor-
gen van de dieren, het schoonhouden
van de hokken. Voor Bennie zelf het
land door, met zijn vogels meedoen
aan de diverse tentoonstellingen.
"Weetje wat zo jammer is, onze sport
vergrijst een beetje. De liefhebberij
loopt terug. Met name de jeugd heeft
tegenwoordig veel andere dingen aan
zijn hoofd. Een paar vogels thuis, wil
nog wel, maar niet het kweken en al-
les wat daarbij om de hoek komt kij-
ken".

Zelf is Bennie, behalve kweker, ook
keurmeester en keurt hij in alle delen
van Nederland, tijdens exposities, de
vogels. Ook het geven van lezingen in
het land vindt hij een geliefde bezig-

heid. Voor de keurmeester geldt met
name het moeten kennen van de erfe
lijkheidsleer. Als ik bijvoorbeeld zelf
als kweker bij een kanarie naar een be
paalde kleur wil dan kan ik nu al wel
een programma op papier zetten en
aangeven welke kleur er over vijf of zes
jaren "tevoorschijn" komt. Het vak
van keurmeester houdt tevens in dat
je jaarlijks moet worden bijgeschoold.
Tijdens tentoonstellingen ben je ook
vaak een vraagbaak voor anderen. Als
ze mij vragen waarom ik voor een be
paalde vogel een bepaald puntento-
taal heb gegeven, moet ik daar natuur-
lijk wel antwoord op geven".

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
Bennie Horsting is ook landelijk voor-
zitter van de T.C. Commissie Cultuur-
vogels. "Deze commissie behartigt de
nieuwe kleuren. De kleurontwikke
ling van de vogels volgen we twee tot
drie jaren. Elke drie jaar komt er wel
"ergens" een nieuwe kleur bij. Het vol-
gen van dat proces, machtig mooi
man. Voor dit kleuronderzoek wordt
een beroep gedaan op een specialis-
tisch bureau, dat het geheel weten-
schappelijk onderzoekt.

Vorig jaar won Bennie Horsting, tij-
dens de wereldkampioenschappen in
Lausanne goud met één van zijn
kleurkanaries ( satinet geel mozaïek)
Ondanks een uitermate zware concur-
rentie werd deze kleurkanarie tot gro-
te verrassing van Bennie wereldkampi-
oen. "Dat gebeurde juist op het mo-
ment dat mijn vrouw herstellende
was van een zware operatie. Dus zul-
len wij dit kampioenschap ook nooit
vergeten en blijven wij de kampioens-
kanarie koesteren"!

Volgende week reist Bennie Horsting
af naar Bad Salzuflen nabij Bielefeld
waar de laatste week van januari de
wereldkampioenschappen worden ge
houden. De Vordense kweker stuurt
vier van zijn kanaries naar deze W.K.

Bennie: "Weet je wat zo leuk is, één
van deze kanaries is een dochter van
de kanarie die vorig jaar wereldkampi-
oen werd. Of ik opnieuw in de prijzen
zal vallen, blijft vooralsnog een open
vraag. Wat ik wel weet is dat deze vier
vogels kunnen scoren. Ze komen uit
een goede lijn. Och, zo zegt hij relati-
verend, één ding is zeker, wanneer je
niet meedoet, win je ook nooit. De
concurrentie is groot, in totaal 22.000
vogels uit 23 landen. Nederland zendt
2700 vogels in. Toch wel een beetje
trots dat er daar vier van mij bijzit-
ten", zo zegt Bennie Horsting.

Vordenaren Jan Denekamp en Stef
Woestenenk spelen op vrijdag 25
februari in café 'De Halte' in Zut-
phen. Het is het eerste optreden
van hun nieuwe bluesgroep The
Fillmore East Bluesband'.

Na het uiteenvallen van de Vordense
band Framed in 2003 waren de twee
zangers/gitaristen Jan Denekamp en
Stef Woestenenk vastbesloten om door
te gaan met het maken van h n mu-
ziek: de blues. Ook in dat jaar zaten
bassiste Ursula Weeling en drummer
Mare Noordhoek in hetzelfde schuit-
je... hun bluesband Deveraux hield op
te bestaan, maar de drive om te blijven
spelen bleef.

De krachten werden gebundeld en de
oprichting van The Fillmore East
Bluesband was een feit. De naam van
de band is afkomstig van de roem-
ruchte concertzaal waarin de jaren 60

en 70 alle grote bands hun meest Ie
gendarische concerten gaven en ook
opnamen: The Fillmore East. Het klik-
te meteen en al gauw onstond er een
verrassende set met bluesnummers.
De band covert nummers van o.a.
Muddy Waters, Eric Clapton, John
Mayall, Fleetwood Mac, BB King en ve
Ie anderen meer. Afwisselende blues-
songs met een eigen draai, in verschil-
lende stijlen, niet geijkt maar wel her-
kenbaar. Dat alles maakt de band niet
zomaar een doorsnee bluesband.

Ook werd er een cd gemaakt getiteld:
'dis-c-over the blues' in de Graaskamp-
studio in Vorden. De band is er hele
maal klaar voor om de podia in Neder-
land te veroveren! Het nieuwe jaar be
gint in ieder geval met een optreden
dicht bij huis. Vanaf 21.45 uur is 'Fill-
more' te zien en natuurlijk te horen in
café 'De Halte' in Zutphen. De entree
is gratis.

Nieuwjaarsconcert muziekvereniging
'Concordia' en haar drumband
In amper vijf minuten tijd, vlogen
zondagmiddag de 'uren, dagen,
maanden, jaren' muzikaal voorbij.
Het traditionele openingsmimmer
tijdens het Nieuwjaarsconcert van
de muziekvereniging 'Concordia'
dat zondagmiddag plaats vond in
een redelijk gevulde zaal van het
Dorpscentrum.

Hierna het spetterende nummer 'Fan-
fare and Flourishes' van James Cur-
row. Nadat Sandra Oonk het publiek
een jaar van 'verdraagzaamheid en
respect voor elkaar' had toegewenst,
ging het harmonieorkest onder lei-
ding van Hugo Klein Severt terug naar
2001, toen Amerika door een terroris-
tische aanslag werd getroffen. In het
nummer Triumphant Spirit' speelde
de componist Timothy Jonhson in op
die gebeurtenis, met daarbij de bedoe-
ling dat het terrorisme overwonnen
zal worden. Concordia speelde dit mu-
ziekstuk met musicalachtige passa-
ges, op voortreffelijke wijze.

Een bijna swingende dirigent Hugo
Klein Severt in 'Tanze der Vampire'
van Jim Steinman, een nummer waar-
in het orkest zich helemaal kon uit-

leven. Met Ard Schouten als gast (bas-
gitarist) werd verder een selectie van
bekende Elvis Presley liedjes gespeeld.
De 'Flower Power' met hits uit die
jaren, passeerde de revue met als slot
het lekker in het gehoor liggende
'Funk Attack'.

De drumband onder leiding van Mike
de Geest bracht voor de pauze een
vijftal nummers met onder meer 'Bao-
bab', een ode aan het Senegalese
orkest van die naam. In 'Jubilee' van
Henk Schellekens met extra aandacht
voor Peter Romeinders op triangel.
Aan het slotnummer (voor de pauze)
van de drumband 'Antilliana', dat
speciaal voor deze uitvoering door
Mike de Geest is bewerkt. Het klapstuk
van de drumband volgde na de pauze
toen het spectaculaire 'Burundi' werd
gespeeld, een compositie van 'Slagerij
van Kampen'. De drumband werd
voor deze vertolking beloond met een
ovationeel applaus.

Het Nieuwjaarsconcert werd door het
harmonieorkest afgesloten met de 'Ra-
detzky Marsen' van Johan Strauss, een
leuke toegift dat door de zaal met
handgeklap werd ondersteund.

Marco Loman R.T.V. clubkampioen
Afgelopen zondag organiseerde de
R.T.V. Vierakker/Wichmond het
jaarlijkse gezamelijke clubkampi-
oenschap, dit alles werd verreden
op het Kamphuizen te Vorden.

Doordat Thijs v Amerongen in Frank-
rijk moest rijden met de geselecteerde
renners voor de W.K (hij reed daar een
wereldbekerwedstrijd in Nommay)
waren er overwinnings kansen voor
de andere RT.V.ers.

De Larense Amateur Marco Loman
profiteerde van dit alles en ging met
de eindoverwinning naar huis, de lin-
dese coureur Richard Sleumer werd
knap 2e hij, behaalde met veel pech
onderweg toch een bos bloemen voor
zijn moeder. Als 3e kwam de in 's
Heerenberg wonende Martin Weijers
over de meet, hij klopte de sterk rij-
dende Bart Besemer uit Leuvenheim,

5e werd Peter Makkink uit het Gelder-
se Hengelo.

De R.T.V. dame Gretha kl Brinke had
deze wedstrijd niet in haar agende ver-
meld, zij schitterde dan ook door af-
wezigheid.

De R.T.V.Vierakker/Wichmond renners
gaan zich langzaam opmaken naar
het wegseizoen 2005, momenteel rij-
den de heren al menig kilometer op
de weg en in de weekenden wordt er
veelal tot begin Februari een veldtour-
tocht gepakt.

De Elite/Neo Amateurs rijden dit jaar
weer mee met het "Achterhoek 2000".
(Een team bestaand uit diverse club's).
Ook zullen er een stel R.T.V.ers eind
Januari naar het WKVeldrijden gaan
om Thijs v Amerongen aan te moedi-
gen.

Passage Verenigingsavond
Dinsdagavond 25 januari 2005 heb-
ben wij weer onze verenigings-
avond.

Deze avond zal zeer belangrijk zijn,
want de heer Tabor, onze wijkagent,
komt dus van alles vertellen over de
politie.

Hij zal ons in eerste instantie vertellen
over wat de politie zoal in het alge
meen doet en bovenal zal hij praten
over onze vrijheid, hier in Vorden.
Alle leden, maar ook iedereen die hier
in geïnteresseerd is, is op deze avond
natuurlijk van harte welkom. Het be
stuur.



De openbare bibliotheek Vorden
zoekt

, klusjesman
O of -vrouw

Iemand die tijd heeft om kleine klusjes te doen
o.a. timmerklussen. De werkzaamheden zijn op
vrijwillige basis.

Mocht u tijd over hebben en draagt u de biblio-
theek een warm hart toe, meldt u zich dan bij de
bibliotheek of bel naar:

Bibliotheek Vorden, tel. 55 15 00

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

De hulporganisaties zijn in actie
Help nu en geef

www.giro555.nl

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

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16

7251 BB Vorden

0575 554264

FLORIJN
Jonge Jenever
Ltr. Van 12,70

Voor 9,99
FLORIJN

Citroen Brandewijn
Ltr. Van 8,99

Voor 6,99
Acties geldig t/m zaterdag 22 Januari
Kom voor meer acties naar de winkel

of kijk op www.mitra.nl

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

Vlaai van de week:

nieuw Cassisvlaai € 5,75

Kaasknackerbrood € 1.75
Bij aankoop van een Waldcornbrood een

zakje dies voor de kinderen gratis.

Keuze uit 4 soorten. OP = OP

Vrijdag en zaterdag:

10 witte bollen halen
6 betdlen

Broeken Binkie
keuze uit wel

pokken
en 10O1 orttkeleh

voor groot- eh klein,

individueel erf

Groot assortiment in:
pruiken - smink - maskers

- sarah artikelen

geboorte artikelen

thema beesten

NIEUW* nu ook Camavalskledihg te huur

De goedkoopste van de gehele
Basseroord 16 - Zutphen - Telefoon (0575) 51 88 50

Restaurant 't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden tel. 0575-554001
www.oldelettink.nl • email: info@oldelettink.nl

Woensdag 19 en
Donderdag 20 januari

HALVE HANEN ETEN!!
Voor € 7,50 p.p incl. soep vooraf, en koffie na.
Halve haan menu om mee te nemen, € 6,00

In verband met personeelsuitje zijn wij vrijdagmiddag
vanaf 14.00 gesloten, zondag zijn we weer geopend
vanaf 11.00 uur.

Tot ziens bij 't Olde Lettink

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente
Bronckhorst bereiken?

Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente komt in de
gehele gemeente Bronckhorst.

Natuurlijk bij

Een extra voorraadje gehakt
gaat§r wel in"

En dan bedoelen we: in de vriezer. Daarom hebben we ons
half-om-half gehakt verpakt in handige porties

van 500 gram. Heeft u altijd wat extra in huis voor in de
pastasaus, ovenschotel, Mexicaanse Borrito of natuurlijk

voor 'n onvervalst Hollands balletje

Keurslagerkoopje

HOH gehakt 2x 500 gram €

Speciaal aanbevolen

FHetlapjeS 100 gram €

3?8
o?8

Speciaal

Uienkruier 100 gram €

i?5
Weekaanbieding

Beenham salade 100 gram €

Weekaanbieding

Schouderkarbonade 4 stuks €

Vleeswarentrio

100 gram Achterham + 100 gram Hausmacher

+ 100 gram SnJjWOrSt ^ 98

samen voor de prijs van : €

Weekaanbieding

Nasi of Bami 298•

KlVlogman, keurslager
A Zutphenseweg 16, Vorden

ÜEUlli (0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl



Unit Manager Sabine Harmsen:
'De Klimboom wil eigen identiteit behouden'!

Actie Swingnight voor Azië
in de Herberg

Eén en al bedrijvigheid rondom de kinderopvang 'De Klimboom' aan
het Wiemelink. Op l november vorig jaar is Jansen Bouwcombinatie uit
Ulft met de werkzaamheden gestart. Het ligt in de bedoeling dat er
naast het huidige gebouw, twee groepsruimten bij aangebouwd wor-
den. Behalve de reeds aanwezige groepsruimte in het huidige gebouw,
komt er een bovenbouw voor de buitenschoolse opvang (BSO). Verder
nog een regiokantoor en een consultatiebureau. Unit Manager Sabine
Harmsen: "Wanneer alles gereed is beschikken we over een locatie voor
drie verticale groepen, dat wil zeggen kinderen van 0-4 jaar, per groep
12 kinderen, zodat er dus dagelijks 36 kinderen ondergebracht kunnen
worden. Daarnaast met een capaciteit tot dagelijks 30 kinderen, ruim-
te voor de Buitenschoolse Opvang (BSO) in de leeftijd 4-12 jaar.

Wat erg prettig is, de kinderen onder-
vinden de komende maanden totaal
geen hinder van de verbouwing. Als al-
les volgens planning verloopt, dan kan
het nieuwe gebouw eind van de zomer,
hopelijk al op l september in gebruik
worden genomen", zo zegt Sabine.

Een mijlpaal voor "De Klimboom", dat
overigens dezer dagen nog een mijl-
paal in de boeken kan bijschrijven, na-
melijk het 12,5 jarig bestaan van het
kinderopvangverblijf. Sabine Harm-
sen is al vanaf de oprichting bij "De
Klimboom" in dienst. In eerste instan-
tie onder haar meisjesnaam Sabine
Eykelkamp. Sedert l september be-
kleedt zij de functie van Unit Manager.

YUNIO KINDEROPVANG
Zegt zij: "Op die datum is "De Klim-
boom" namelijk een fusie aangegaan
met Yunio Oost Gelderland. Het over-
koepelend orgaan is Sensire. Naast de
kinderopvang houdt men zich bezig
met de J.G.Z. (Jeugd Gezondheids
Zorg), peuterspeelzalen, kraamhul-
pen, allemaal onder de vlag van Yunio.
De fusie betekent voor ons dat de orga-
nisatiestructuur verandert.

In het hoofdkantoor van Yunio in Doe
tinchem zit de afdeling P&O, de sala-
risadministratie, alsmede iemand die
zich bezig houdt met pedagogisch
handelen op een dagverblijf. Ook is er
een productmanager Kinderopvang
aanwezig.

Een aantal zaken die voor heen door
de directrice van De Klimboom wer-
den verricht, worden nu dus door het
hoofdkantoor ingevuld. Vandaar ook
dat na de fusie op l september jongst-
leden, de functie van directrice is ko-
men te vervallen. Toenmalig directrice
Margriet Danen is nog voor de fusie
tot stand kwam, elders benoemd. Ik
kreeg toen de kans Unit Manager te
worden. Voor mij een prachtige uitda-
ging. Vanaf het begin en nu nog
steeds, werk ik 18 uren in de week, ver-
deeld over drie dagen van zes uren.
Mijn taak is in feite, dagelijks leiding
geven aan de 14 leidsters. Verder ben
ik verantwoordelijk voor een goede in-
roostering. Dagelijks teamoverleg in
de trant van "wat speelt er allemaal".
Uiteraard hou ik mij momenteel ook
bezig met zaken die met de verbou-
wing te maken hebben.

Een zeer belangrijk aspect is het toe-
werken naar een certificering HKZ
kwaliteitskeurmerk (Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsec-
tor). Het voordeel van dat certificaat is
dat wij nog beter kunnen gaan wer-
ken. We gaan dan precies werken vol-
gens een kwaliteitshandboek. In feite
werken wij altijd al op een dergelijke
manier, alleen met dit verschil, het
staat nog niet op schrift. Wat we rich-
ting toekomst vooral willen doen, onze
eigen identiteit blijven behouden. Een
soort "ons kent ons" gevoel. Wij ken-
nen de ouders, wij kennen de namen.

THUISGEVOEL
De lijntjes voor het maken van afspra-
ken zijn daardoor zeer kort. Wij heb-
ben hier op De Klimboom een prettige
sfeer. Wij streven er vooral naar, om de
kinderen hier een thuisgevoel te ge-
ven. Samen met hen te eten", zo zegt
Sabine. Dat laatste, gezellig met elkaar
aan tafel, vond juist tijdens het ge
sprek met Sabine Harmsen plaats. De
peuters, allemaal keurig netjes aan ta-
fel, smulden van de boterhammen
met een grote variatie aan beleg. "Bo-
terham met appelstroop is het lek-
kerst", zo vertelde ons een jochie van
drie vol overtuiging. De leidsters za-
gen het "eettafereeltje" glimlachend
aan. Ook zij genoten van het samen
aan tafel. "Kijk, zegt Sabine, dat is wat
wij willen, de "kleur" van Vorden be
houden: liefde, zorg en kwaliteit!

De Unit Manager roemt de betrokken-
heid van de ouders. "Je merkt aan alles
dat de ouders een heel bewuste keus
hebben gemaakt: samen met de Kin-
deropvang de opvoeding van hun
kind delen. Saskia van der Ven houdt
de intakegesprekken met de ouders.
Daarnaast geeft zij leiding aan stage
begeleiders. Vanuit diverse scholen,
zijn hier namelijk doorlopend leerlin-
gen die op de Klimboom het vak Ie
ren", zo zegt ze.

Op l januari is in Nederland de Wet
Kinderopvang ingevoerd. Sabine
Harmsen: "Dat houdt onder meer in
dat de kinderdagopvang wordt gecon-
troleerd op de naleving van de kwali-
teitsregels. Ik vind dat een goede zaak.
Voor het merendeel van de ouders be
tekent deze wet dat ze minder voor de
kinderopvang gaan betalen. Tot dus-
ver werden de overeenkomsten met
bedrijven (die meebetalen aan hun
medewerkers inzake kinderopvang)
met de "opvang" zelf geregeld. Vanaf
heden moeten de ouders dat regelen.
Laat ik het anders formuleren, de kin-
derdagopvang is op dat punt een zaak
van ouders, werkgever en overheid",
zo zegt Sabine Harmsen.

Zaterdag 29 januari a.s. wordt er
een Swingnight gehouden in de
Herberg in Vorden. De organisatie
van de Swingnight gaat de slachtof-
fers van de ramp in Azië helpen
door de hele maand januari actie
te voeren.

Van elke locatie in januari zal het en-
treegeld van de eerste 100 bezoekers ge
stort worden op Giro 555. Ook doen de
meeste zaalhouders mee aan de actie

door de opbrengst van de garderobe be
schikbaar te stellen. Om de actie kracht
bij te zetten is per l januari inmiddels
5000 euro gedoneerd. Dance-classics
uit de 70's, 80's en 90's worden afgewis-
seld met swingende muziek van nu.
Dansen, swingen of helemaal uit je
dak gaan op hits van Boney M, Tina
Turner, Pointer Sisters, Simple Minds,
Queen, Golden Earring, Rolling Stones.
De volgende Swingnight in de Herberg
is op zaterdag 26 maart.

V o l l e v b a l

PELGRUM DASH

Zaterdag 15 januari Dash - Orion
Vandaag, de eerste wedstrijd in het
nieuwe jaar, moesten de dames van
Pelgrum Makelaars Dash het opne-
men tegen Orion uit Doetinchem.
Voordat deze wedstrijd begon stond
Dash nog 2 punten voor op Orion op
de ranglijst.
De eerste set begon Dash wat nerveus.
Orion leek sterker en kwam op een
voorsprong van 21-17. Dash paste een
wissel toe en tijdens de time-out werd
duidelijk dat de dames uit Vorden
meer moesten knokken. Hiermee be-
gonnen ze te laat en verloren de set
met 20-25.
In de tweede set ging het redelijk ge-
lijk op. Dash maakte wel wat aanval-
lende fouten maar kwam na een klei-
ne achterstand toch weer goed terug
in de set. Ze sloten hem dan ook af bij
een 25-19 stand.
De wedstrijd was nu weer geheel open
en beide teams hadden dezelfde kan-
sen.
Helaas kon Dash het betere spel van de
2e set niet vast houden. In tegendeel.
Het liep niet meer bij de Vordense da-
mes. Er werden veel service- en pass-
fouten gemaakt. Ook kwam de aanval
er niet gemakkelijk door omdat Orion
een aantal keren een sterk blok had.
Orion liep niet heel ver uit op Dash,
maar won de set wel met 25-21.
Zo werd het dan ook 2-1 in sets voor
Orion.
In de vierde set had Dash wat goed te
maken. Dit werd ze niet gemakkelijk
gemaakt door Orion want bij hun liep
de aanval erg lekker en ook het blok
zat goed op zijn plek. Dash keek steeds
tegen een achterstand van enkele pun-
ten aan. Aan het einde van de set
kwam Dash goed terug en werd het
nog erg spannend met een paar mooie
lange rally's. Deze set trok Dash naar

zich toe met een stand van 27-25. Een
laatste vijfde set moest de beslissing
brengen. In deze set ging het weder-
om gelijk op. Uiteindelijk wist Dash de
set naar zich toe te trekken met 15-9
en won daarmee de wedstrijd. De bal
werd gesponsord door DuthPC Word
Wide. Dash mag tevreden zijn met een
3-2 winst en behoudt zo een voor-
sprong op Orion, nu met een verschil
van 3 punten.
Aanstaande zaterdag 22 januari speelt
Pelgrum Makelaars Dash om 14.00
uur in Aalten tegen Bom

Uitslagen Pelgrum Dash 15 januari
Blok'71 H2 - Pelgrum Dash H3: 3-1
Rivo MB2 - Pelgrum Dash MB3:4-0
Vios Eefde H2 - Pelgrum Dash Hl: 2-3
Pelgrum Dash MB1 - Pelgrum Dash
MB2-.4-0
Pelgrum Dash MCI - Dijkman WSV
MCI: 1-3
Pelgrum Dash D3 - Longa '59 D5:1-3
Pelgrum Dash D2 - WIK Dl: 3-1
Pelgrum Dash Dl - DOC STAP ORION
D2: 3-2
Pelgrum Dash H2 - DOC STAP ORION
H3:0-4

Programma dinsdag 18 januari
beker: Jongens B - Avanti jongens B

Vrijdag 21 januari
KSH Dl -Pelgrum Dash D2

Zaterdag 22 januari
Boemerang MB2 - Pelgrum Dash MB3
D.V.O. MB1 - Pelgrum Dash MB1
GUV GR. BOVO Dl - Pelgrum Dash Dl
Labyellov H3 - Pelgrum Dash H2
Tornado Laren D2 - Pelgrum Dash D6
Boemerang D5 - Pelgrum Dash D4
Volga D2 - Pelgrum Dash D3
Pelgrum Dash 3 - Dynamo 3
Pelgrum Dash 2 - Dynamo 2
Pelgr. Dash MC2 - Dynamo Neede MCI
Dash/WDC JB1 - Dynamo Neede JB1
Pelgrum Dash H3 - Volga H3
Pelgrum Dash MB2 - Sparta MB1
Pelgrum Dash Hl - Dynamo Neede H2

Gebedsdienst voor de eenheid

T u r n e n

Zaterdag 15 januari werden er in
Steenderen gymwedstrijden ge-
houden voor 6,7 en 8-jarigen.

SPARTA was, zoals elk jaar, weer goed
vertegenwoordigd. 15 kinderen van
deze vereniging hebben hun beste
beentje voor gezet tijdens deze wed-
strijden. Ze moesten een van tevoren
vastgestelde oefening doen op de
brug, de lange mat en de balk.

Ook de sprong hoorde hierbij. Nané
Jansen behaalde met niveau 12 een
4de plek. Linda Tiemessen behaalde
met niveau 11 een 5de plek. Proficiat,
meiden! Met dank aan: Gerrie Kap-
pert (leidster) en Ellen Rabelink (jury-
lid).

Op zondagmorgen 23 januari a.s.
wordt er in de Gereformeerde Kerk
om 10.00 uur een bijzondere dienst
gehouden uitgaande van de Raad
van Kerken. Deze dienst zal in het
teken staan van de week van gebed
voor de eenheid van de christenen
die jaarlijks wereldwijd wordt ge-
houden van 18 t/m 25 januari en
deze keer als thema heeft: 'Chris-
tus, het ene fundament.' (l Korin-
tiërs 3 vers 11).

Christus plaatst ons leven binnen het
mysterie van de Drie-eenheid, nodigt
ons uit te delen in zijn zending en in-
spireert ons tot het geven van een ge
tuigenis in de wereld van vandaag.
Wat we mogen, kunnen en moeten be
tekenen voor elkaar en voor de wereld
om ons heen, putten we uit onze band
met Christus. Wij kunnen elkaar als
christenen, ieder vanuit zijn of haar ei-
gen traditie, inspireren om die band
met Christus te vitaliseren.

De internationale Week van gebed
voor de eenheid biedt de kans om dit
concreet te maken. Aan de basis van
ons gemeenschappelijke gebed liggen
twee activiteiten, die vervolgens ook
op een nieuwe manier uit het gebed
kunnen voortkomen. Het is nodig dat
de verschillende christenen de dialoog
over het geloof in Christus voortzet-

ten. Wij mogen elkaar bevragen op on-
ze beleving van Christus als de rots
waar wij ons geloof op gebouwd heb-
ben. Daarbij zou uitgegaan kunnen
worden van eikaars sterke punten.
Dat kan ons helpen om een vurig ge
tuigenis te geven. Het blijft van groot
belang om in de diaconie samen op
te trekken. Christus heeft ons de ogen
geopend voor ons naasten. In hen
mogen we Christus dienen.

We komen op deze zondagmorgen
dus als leden van verschillende kerken
samen in de Gereformeerde Kerk. In
de N.H. Kerk en de R.K. Christus
Koningkerk is er op deze dondag dus
geen dienst. Voorganger zal zijn pasto-
raal werker W. Marti en er is muzikale
medewerking van de gospelzang-
groep "Inspiration" o.l.v. Piet Piersma.

Het orgel wordt bespeeld door de heer
G. Hovius ut Barchem. Voor de kinde
ren is er kindernevendienst en verder
is er medewerking van de leden van
de liturgische commissie van de Raad
van Kerken die samen met de voorgan-
ger deze oecumenische dienst hebben
voorbereid. Na afloop is er koffiedrin-
ken in "Het Achterhuus" en voor de
kinderen frisdrank. Er kan dus nog
even gezellig nagepraat worden. De
Raad van Kerken nodigt een ieder van
jong tot oud van harte uit.



LIVE CONCERT
••

giro 555
m.m.v

Lady & de vageband

Dogz

the Hurricanes

van A naar B

Back to Basic

Quiet

Sound selection

Giro 555
S A M E N W E
H U L P O R G A A

Den Haag

Entree

Voorverkoop kaarten

kaart is tevens LOT
prijs: JVC home cinema set

Weinor infra-rood terrasheater

Trekking s'avonds "live at midnight"

LIVE in dorpshuis "de Meent" te Angerio

19.00-01.00 uur

VRIJDAG 28 JANUARI
MET DANK AAN;

DORPSHUIS DE MEENT & ALLE MEDEWERKERS DRUKKERIJ UITERWEERD
EXPERT ARENDSEN EUGELINK ZONWERING ERIK van HOUTE MILL MUSIC

Voorverkoop: Angerio Doesburg
Dorpshuis de Meent Rabobank
Postagendschap Zweers
Bakkerij Ten Veen

Giesbeek Hengelo G Doetinchem
Autobedr. Zweers Eugelink zonwering Mill Music

Expert Arendsen Muziekhuis Vriese

Goossens Atomica voorziet
Holtria van nieuwe tenue

Het dames- en herenteam volley-
ballers van Holtria zijn door hun
sponsor, Goossens Atomica, in het
nieuw gestoken. Goossens Atomica
gevestigd aan de Steenderenseweg
11 in Hengelo heeft een groot as-
sortiment aan artikelen.

Tuinmeubelen in alle soorten en ma-
ten, campingartikelen, accessoires
voor het aanleggen van vijvers, onder-
grondse sproei-installaties en riool- en
afvoerbuizen. Goossens Atomica is er-
kend Hartman Dealer. Daarnaast
heeft Goossens Atomica een ruime

keuze op het gebied van werk- en vrij-
etijdskleding. Wilt u voor uw bedrijfs-
kleding een opdruk met uw logo laten
verzorgen dan kan dat ook bij Goos-
sens Atomica.
Ga gerust even kijken, de koffie staat
altijd klaar!!

Dierenartsenpraktijk 'De Graafschap Dierenartsen' introduceert
het eerste droes-vaccin voor paarden: 'Equilis StrepE' van firma Intervet

Eindelijk vaccin tegen droes bij paarden
Het pharmaceutisch bedrijf 'Inter-
vet Nederland' heeft op 10 decem-
ber tijdens het 'Maastricht Interna-
tional Congress on Equine Medici-
ne' (MICEM) haar nieuwe vaccin te
gen de paardenziekte droes geïn-
troduceerd. Dit nieuwe vaccin is het
eerste vaccin dat beschikbaar komt
tegen deze bij paarden veel voorko-
mende infectie van de luchtwegen.
Het vaccin biedt bescherming te-
gen de veroorzaker van droes, de
bacterie 'Streptococcus Equi'.

Aan de ontwikkeling van het nieuwe
vaccin ging intensief onderzoek gedu-
rende 12 j aar vooraf. Vanaf half decem-
ber jongstleden is het vaccin beschik-
baar bij 'De Graafschap Dierenartsen'.

VEELVOORKOMEND PROBLEEM
Droes is een van de meest voorkomen-
de luchtweginfecties bij paarden. Zo is
droes verantwoordelijk voor 30% van
de besmettelijke paardenziekten. Het
opvallendste symptoom van een droes-
infectie is de zwelling van diverse lym-
feknopen, welke pijnlijk zijn bij aanra-
ken en waarbinnen zich abcessen vor-
men. De ziekte gaat verder gepaard
met koorts, hoesten, pijnlijkheid bij
slikken, neusuitvloeiing en benauwd-
heid. Het meest gevoelig voor de ziekte
zijn dieren met weinig weerstand, zo-
als jonge dieren, verzwakte dieren en
dieren die aan stress lijden. Bij de ge
voeligste dieren manifesteert droes
zich in de ernstigste vorm: dieren zijn
dan zeer ziek of kunnen overlijden. Het
is dan ook zeer verheugend te noemen,
dat er eindelijk een vaccin is voor een
goede preventie van droes, zowel voor
als tijdens een uitbraak.

WAT DOET HET VACCIN?
Het nieuwe vaccin 'Equilis StrepE' ver-
mindert klinische verschijnselen van
droes en het ontstaan van de lymfe
knoop abcessen. Het betreft een zoge
naamd 'levend vaccin' dat via een in-
jectie onder het slijmvlies van de bo-
venlip wordt geïnjecteerd. Paarden ver-
dragen deze innoverende injectieme
thode doorgaans goed. Vanaf een leef-
tijd van 4 maanden kunnen paarden
worden ingeënt, hetgeen wordt aanbe
volen indien veulens van verschillende
bedrijven of stallen samengevoegd
worden op een opfokbedrijf. Afhanke
lijk van het risico dat paarden lopen op
een droesinfectie, wordt een intensief
entschema (om de 3 mnd.) aangehouden
voor hoog-risioxiieren, en een minder
intensief entschema (om de 6 mnd.)
aangehouden voor laag-risico-dieren.

ADVIES
Het is aan te raden voor paardenhou-
ders, om de situatie in hun stal te be
spreken met een van de paardenartsen
die werkzaam zijn bij 'De Graafschap
Dierenartsen'. Er kan dan weloverwo-
gen een inschatting gemaakt worden
van het risico op droes voor diverse stal-
len, maar bovenal kan er samen met
uw dierenarts een strategie worden be
paald voor het buiten de deur houden
van deze gevaarlijke infectie!

De Graafschap Dierenartsen
Telefonisch spreekuur maandag t/m
vrijdag 8.00 - 9.00 uur.
Vorden (0575) 55 12 77
Hengelo (0575) 46 14 20
Ruurlo(0573)451200
Steenderen (0575) 45 12 66
Zutphen, Leesten (0575) 57 11 01

Groene muren & wanden
We willen kleur zien. Ook in de win-
ter. Juist dan blijkt hoe belangrijk
blijvend groen is. Niet alleen bij strui-
ken, bomen, hagen en bodembedek-
kers, maar ook tegen muren en wan-
den. Groen is de basiskleur van het
leven. Levend groen is rustgevend.
Dat voelt instinctief goed aan, het he-
le jaar door, maar zeker in het som-
berste jaargetijde.

In de winter lijkt de tuin platter en min-
der interessant doordat veel hogere tuin-
elementen minder nadrukkelijk 'aanwe-
zig1 zijn. Dat verandert onmiddellijk als
er groenblijvende planten in of tegen
verticale vlakken groeien. Dan wordt
een schutting, muur of pergola opeens
een natuurlijke vorm die aandacht trekt
Door hoogtewerking krijgt een tuin-
ruimte structuur en kun je echt 'in' de
tuin lopen en genieten van de behaaglij-
ke omhulling door het groen. Groene
klimmers verbergen bovendien lelijke
vormen, verdoezelen scherpe kantjes en
hoeken en laten de tuin groter lijken. Vo-
gels foerageren en nestelen er graag in,
net als in hagen.

DE MEEST GESCHIKTE SOORTEN
Iedereen kent de groenblijvende klimop
(Hedera) in z'n vele bladvormen, van
glanzend donkergroen tot zilver- of
goudbont. De altijdgroene bladerdeken
van klimop tegen een muur zorgt voor
extra isolatie en houdt de muur droger.
Klimmende kamperfoelie groeit wat los-
ser, maar soorten als Lonicera henryi en
L japonica 'Hall's Prolific' behouden in
zachte winters veel van hun groene blad,
net als de clematissoorten C. armandii
en C. drrhosa. Over buxus en taxus en al
hun snoeimogelijkheden hoeven we het
niet eens te hebben. Geniet van de win-
terkleur van struikvormen als de fris-
groene stniikkamperfoelie Lonicera niti-
da 'Maigrün' (leuk als haagje), de mooie
schijnhulst (Osmanthus), de klimmende
kardinaalshoeden (Euonymus fortunei),

de hulstvorm Ilex crenata 'Convexa' met
z'n bolstaande blaadjes of de scherpe
hulst I. aquifolium met z'n vrolijke bes-
sen. Ook zeer het overwegen waard: olijf-
wilgen als Elaeagnus pungens 'Maculata'
met een gele middenvlek op de bladeren
of E. ebbingei, waarvan het blad van bo-
ven groen, maar van onderen zilver-
bruin is (perfect voor tuinen aan de
kust). Verder de vele prachtige laurier-
kersen (Primus laurocerasus en P. lusita-
nica) die het ook als dichte haag zo goed
doen met hun glanzende bladeren. Ver-
geet ook de vuurdoorn (Pyracantha)
niet die plat tegen een muur of schut-
ting geleid kan worden.

PLANTEN EN GOED ONDERHOUD
Planten die in pot zijn gekweekt kunt u
het hele jaar door in de grond zetten.
Ook nu, in de winter, als het maar niet
vriest en ook de grond niet bevroren is.
Op een groeiplek voor een muur of gevel
moet de grond in het plantgat extra
goed verbeterd worden, want daar zit
vaak veel puin, zand en specie in. Plant
even diep als de plant in z'n pot stond.
Plant klimmers schuin naar de muur of
schutting toe. Druk de grond goed rond
de wortels aan. Geef na het inplanten
royaal water.

TUINTIPS VOOR JANUARI
Geef de vogels naast zaad, vetbollen en
ander voer ook stukjes fruit. Ze hebben
grote behoefte aan vitaminen. Loop niet
op het gras als het vriest Bevroren gras-
blad kan dan breken'. Op zulke plekken
wordt het gras later bruin. Wilt u iets
snoeien, doe dat dan alleen bij niet-vrie
zend weer. Controleer overwinterende
knollen en bollen op schimmel en rot-
ting. Let op verdroging bij groenblijvers.
Als de wortels nog bevroren zijn, gaat de
verdamping via het blad wel door (voor-
al bij zonnig weer) en dus kunnen de
planten uitdrogen. Scherm ze dan tijde
lijk af met tuinvlies, een rietmat of iets
dergelijks.

Cursus datum-
mandala tekenen
Tijdens deze cursus leer je in zeven
stappen wat een datummandala is en
hoe je je eigen geboortedatum in een
cirkel (= mandala) kunt vormgeven. Er-

varing is niet nodig en tekenmateriaal
is aanwezig. De cursisten ervaren deze
cursus als een ontspannende activiteit.
De cursus wordt gegeven in 'De Spil',
Kiekenbelt 2 te Warnsveld. Voor inlich-
tingen en/of aanmelden: Margriet van
den Haak-de Vries, tel. (06) 10 72 98 49,
email: m.s.devries@hetnet.nl



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

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden,
tel: (0575) 55 W W, fax: (0575) 55 10 86
of email: contact@weevers.nl

SWte'jf «ut ttantdüjorf*
Krante leazen.
Mooi wark veur
Gert en Gerrie.
Belangriek wark. lej holt oew zelf aar-
dig bezig. Tegelieke 's morgens biej de
koffie heb iej stof tut praoten. Wan-
neer de krante d'r niet is .. is Gert niet
te genieten. Jammer dat er zo vuile
nadruk lig op narigheid. Zo weinig re-
den tut plezier um met mekaar te la-
chen of berichten waor ai de ogen nat
van kriegt.

Kranten wilt de eigen klanten bedie-
nen met wat ze het liefst least. Anders
loopt die klanten naor de concurrent.
Het mot sappige kost wean. Recht toe
recht an, as regel wat versimpelt en
neet te moeilijk. En dus dan kriej vui-
le narigheid. Dat wil de deursnee
mens. Dan is oew eigen toestand gun-
stig in vergelieking. Met mekaar de
kop schuddend , foi foi wat is 't ne ra-
re weald. Het liekt of onze weald zwa-
or achteruut geet. Onzin natuurlijk,
onze menselijke natuur is neet vuile
anders as vrogger. En zeker neet
slechter.

In 't nieje Bronckhorst maakten ze
een feestelijk begin. Tegelieke hebt ze
in het dagelijks bestuur van de ge-
meente de V.V.D. buuten de deure zet.

Dat was neet aardig van de jonges
van het C.D A Zij dachten dat ze met
de P.v.dA. better konnen boern de
kommende jaorn. Den super school-
meister Ab Boers die no Loco Burge-
meister is, den zal neet zo passen biej
deV.V.D.

Die partij die veur alles op de winkel
wil passen wat de centen betreft. En
ja schoolmeisters en ambtenaarn dat
bunt as regel gin grote vriendjes van
de V.V.D. Progressief modern wilt ze
wean. En dat mag best wat extra ge-
meenschaps geld kosten. Vertrouwt
ze de eigen plannen neet? Dan huur
iej toch deskundigheid in. Wie kriegt
de kommende jaorn wear de olde dis-
cussie.
De gemeente hef mooie grote plan-
nen en de V.V.D. die vrug 'En wat geet
ons dat kosten?Toch hef dat, alle drie
partijen met mekaar, de V.V.D. met
laoten doon, in de laatste jaorn goed
gewarkt . Ze mot mekaar in even-
wicht hollen. Een V.D.D. figuur, een
boer een zaken of bankman den kan
as regel met geld umgaon. Tegen Ger-
rie: "Iej mot mor is in de gaten hollen
wat er de kommende tied geet ge-
beurn?

In het verleden al die grote gemeen-
ten Den Haag Enschede Leeuwarden

Amsterdam Nijmegen, met een stel
van die rooie rakkers an 't roer, die
hadden een tiedjen een artiekel 12 ge-
meente." Gerrie: "Wat bedoel iej daor
met Gert?"

Gert:"Dat betekend dat ze neet met
geld kunt omgaon. Dat ze vuile leuke
te dure dingen deden . En dan kriegt
ze van de grote baas de minister het
lid op de neuze. Dan komt ze onder
curatele, ze meugt niks zelf mear be-
slissen . Ze mot fors de doem d'r op .
De uutgaven terugge drukken en dan
kriegt ze later wear eigen beslissings-
macht." Van op ziet kik Gerrie naor
eurn Gert. Ze zeg het neet maor weet
zeker dat eurn Gert ne echten VVD er
is en dat is zij neet!

Gert wil het liefst oppotten en alles
wat niks op brengt weg strepen. Wat
eur betreft laot de gemeente best wat
mear belasting vraogen at t'r moar
wat gebeurt. An alle kanten praot ze
mekaar zuunigheid an. Helemaols
fout. Dat gif allenig warkloosheid. In
hun huusholding blieft ze zo in even-
wicht met z'n beiden. En zo zult ze de
euro's ok in het nieje Bronckhorst op
zien tied wa laoten rollen. Dat is Ger-
rie wel naor 't zin.

De Baron van Bronckhorst

Minder verkeersongevallen
met kinderen, maar...

Touwtrekvereniging Vorden
organiseert informatieavond
Touwtrekvereniging Vorden orga-
niseert maandag 24 januari een in-
formatieavond om de touwtreks-
port onder de aandacht van een
breder publiek te brengen.

De Vordense touwtrekvereniging is
namelijk op zoek naar nieuwe actieve
leden. Doelstelling van de vereniging
is om in het komende seizoen ook een
jeugdteam te laten deelnemen aan de
competitie van het gewest Oost van de
Nederlandse Touwtrekkers Bond
(NTB). TTV Vorden kan namelijk wel
wat nieuwe leden gebruiken. Afgelo-
pen seizoen was de vereniging met
maar een seniorenteam actief in de
gewestelijke competitie. In de hoogtij-
dagen van de verenigingen waren er
meerdere teams actief.

Om op termijn te kunnen overleven
heeft Touwtrelcvereniging Vorden
daarom nieuwe actieve leden nodig.
Voor de informatieavond van 24 ja-
nuari hebben zich al enkele belang-
stellenden aangemeld. Maar om met
een volledig nieuw team dit voorjaar
van start te kunnen gaan zijn nog
meer actieve leden nodig. TTV Vorden
is vooral op zoek naar jongens in de
leeftijdscategorie van 16 tot en met 20
jaar. Tijdens de informatieavond in
het clubgebouw van TTV Vorden aan
de Ruurloseweg wordt uitgebreid uit
de doeken gedaan wat de touwtrekver-

eniging precies voor haar leden doet.
Ook aan diverse trainingsmethode's
wordt aandacht besteed. Want naast
een goede conditie is ook een goede
techniek van essentieel belang om
goed te kunnen presteren. TTV Vorden
beschikt over een ruime eigen accom-
modatie en is jaarlijks gastheer voor
minimaal één competitiewedstrijd uit
de oostelijke of landelijke competitie.
TTV Vorden heeft dit jaar van het ge

west de derde competitieronde van
het gewest Oost van de NTB op zondag
24 april toegewezen gekregen. En mis-
schien mag TTV Vorden komende zo-
mer ook nog een landelijke wedstrijd
organiseren. De informatieavond op
24 januari aan de Ruurloseweg 110 be-
gint om 20.00 uur. Voor meer informa-
tie kan met terecht bij Gert Jan Vliem,
tel. (0314) 62 59 56 of bij Arnold Win-
kels (0575) 55 28 83.

Uit ongevalsgegevens blijkt dat
het aantal kinderen die betrokken
raken bij een verkeersongeval
afneemt. Dat komt niet doordat
kinderen zich veiliger zijn gaan
gedragen. In het verkeer blijft het
dus oppassen met kinderen.

MINDER SLACHTOFFERS
In 2003 werden in Gelderland 286 kin-
deren van O tot en met 15 jaar in het
verkeer gedood of (ernstig) gewond.
Dat is minder dan een jaar of tien ge-
leden. Dat betekent echter niet dat het
gedrag van kinderen in het verkeer
veiliger is geworden.

OORZAKEN
Voornaamste oorzaak van de daling
van het aantal slachtoffers onder kin-
deren is dat vooral woonwijken veili-
ger zijn geworden. In steeds meer
woonwijken mag je niet harder dan
30km/u en in de meeste (helaas nog
niet alle) 30km-wijken is hard rijden
ook fysiek onmogelijk gemaakt. Daar-
door is het daar voor kinderen een
stuk veiliger geworden.

Daarnaast brengen ouders hun kinde-
ren vanwege de verkeersonveiligheid(l)
vaker naar school en naar andere ac-
tiviteiten. En in een auto is het voor
kinderen veel veiliger dan ervóór.

LET OP KINDEREN
Kinderen gedragen zich in het verkeer
dus nog net als vroeger, met alle be-
perkingen en problemen van dien.
Buiten zijn is voor hen vooral 'spelen'
en dat ze daarbij deelnemen aan het
verkeer is eigenlijk een ongelukkig
toeval. Ze concentreren zich op hun
spel en niet op hun omgeving en de
mogelijke gevaren daarin. Hun gedrag
is onvoorspelbaar.

Als ze fietsen gaat dat nog moeizaam
en slingerend. Vanwege hun geringe
lengte hebben ze minder overzicht en
kunnen ze niet over auto's heenkijken
(en doordat er steeds meer hoge auto's
komen wordt dat probleem steeds gro-
ter!)
Kinderen zijn geen 'complete' minia-
tuurvolwassenen. Houdt u daar reke-
ning mee.

P.K.V. Nieuws
Behaalde resultaten van onze leden
op onderstaande shows.
PEKLO LOCHEM
Hoenders
Lakenvelder: E.H. Ruesink IxG, 2xZG;
Twents Hoen: DJ. Lijftogt 2xG, IxZG;
Belg. Vechthoen: H. van Heerde IxG,
3xZG; Mod. Eng. Vechthoen: H. van
Heerde IxG, 2xZG, 2xF; Vorwerkkriel:
Sil Ruesink IxG, IxZG, IxF; Mod. Eng.
Vechtkriel: H. van Heerde 2xZG; Wyan-
dotte Kriel: H. Berenpas IxG; New
Hampshire Kriel: M.jA. Jansen 4xG,
2xZG, IxF; Amrock Kriel: HJ. Pardijs
3xG, 2xZG, IxF; Oud Eng. Vechtkriel:
H. van Heerde IxG, 4xZG, IxF.
Konijnen
Vlaamse Reus: Th. Janssen IxF, A, Dijk-
stra 2xG, 3xZG, IxG; Franse Hangoor:
R. Bruinsma 2xG, IxZG, IxF; Bram
Bruinsma IxZG, IxF, D. Kuiper 2xZG;
Gele van Bourgondië: W. Boersma
2xZG, 3xF; Wener: HJ. Nijenhuis 4xZG,
4xF, IxU; Rode Nieuwzeelander: G.
Lenselink 4xZG, 2xF; Alaska: H. Pardijs
2xG, 4xZG, 2xF; Angora: Comb. 't Wol-
letje 2xG, 3xZG, IxF; Than: L Jansen
IxG, 4xZG, 5xF; Hollander: Th. Janssen
5xG, 5xZG, IxF; E.J. Everink 5xG, 2xZG,
3xF; K. Hietbrink 3xZG, 8xF; Hulstlan-
der: A. Dijkstra IxZG, IxF; Ned. Han-
goordwerg: DJ. grobben 2xG; Kleurd-
werg: DJ. Grobben IxG, 3xZG.
Sierduiven
Vinkduif: HJ. Pardijs 2xG, 2xZG

•IJSSELSHOW ZUTPHEN
Hoenders
Holl. Hoen: Bart Tiessink 2xG, 2xZG;
Wyandotte Kriel: T. Zevenhoek 4xG.
Cavia's
T. Zevenhoeken IxG, 2xZG.
Konijnen
Franse Hangoor: K.C.L. Brummer 2xF,
Jory Brummer IxZG, IxF; Gele van
Bourgondië: W. Boersma IxZG, 2xF;
Rode Nieuwzeelander: H. Gosselink
2xZG, 2xF; G. Lenselink IxZG, IxF;
Alaska: HJ. Pardijs 2xZG, IxF; Angora:
Comb. 't Wolletje IxG, 2xZG, IxF;
Tan: L. Jansen 3xZG, IxF; Hollander:
T. Zevenhoeken 2xZG; Klein Zilver:
JJ. Jansen IxG, IxZG, IxF; Hulstlan-
der: AJ. Dijkstra 2xZG, 2xF; Rus: E.J.
Huurnink IxG, 2xZG; Ned. Hangoord-
werg: Nynke Woerts IxZG, 2xF; J. Mar-
tens 5xZG; Kleurdwerg: H.G.M. Gub-
bels IxG, 2xZG, 6xF.
Sierduiven
Pauwstaart: M.D. Zevenhoeken 2xG,
IxZG, IxF.

GELDERLANDSHOW BEMMEL
Konijnen
Vlaamse Reus: A. Dijkstra IxG, IxZG;
Franse Hangoor: Bram Bruinsma
2xZG, IxF; R. Bruinsma 3xZG; Gele
van Bourgondië: W. Boersma IxG, 2xF;
Rode Nieuwzeelander: J. Bakering
2xG, IxZG; G. Lenselink IxZG, 3xF;
Than: L. Jansen 5xG, IxZG, 2xF; Hulst-
lander: A. Dijkstra IxZG, IxF; Kleurd-
werg: DJ. Grobben 4xG, IxZG.

Thoma Makelaars opent
vestiging in Doetinchem
Per l januari 2005 is Wieringa Bas-
ten Makelaars te Doetinchem toe-
getreden tot Thoma Makelaars.
Daarmee opent Thoma Makelaars
haar achtste vestiging, waardoor
zij nog sterker verankerd is in een
grote regio. Voormalig eigenaar Di-
ni Wieringa Basten blijft het aan-
spreekpunt voor de opdrachtge-
vers en relaties van Thoma Make-
laars Doetinchem.

De andere Thoma-kantoren zijn geves-
tigd in Lochem, Brummen, Deventer,
Eerbeek, Gorssel, Rijssen en Ruurlo.
Doetinchem is na Deventer de tweede
grotere gemeente waar Thoma Make
laars zich vestigt. De twee makelaars-
organisaties kennen elkaar al 25 jaar,
vanuit de activiteiten voor de Neder-
landse Vereniging van Makelaars o.g.
en vastgoeddeskundigen (NVM). Ook
hebben zij al meerdere keren samen-
gewerkt.

VERTROUWD AANSPREEKPUNT
Het kleinschalige, slagvaardige make-
laarskantoor in Doetinchem droeg tot
l januari de naam van de makelaar en
eigenaar Dini Wieringa Basten. Al
ruim 25 jaar is zij, als geboren en geto-
gen Doetinchemse, met succes actief
in alle vastgoedspecialismen. In Tho-

ma Makelaars heeft Dini Wieringa
Basten een opvolger gevonden voor
haar kantoor. Dini Wieringa Basten
blijft het aanspreekpunt voor Thoma
Makelaars Doetinchem. Het adres
blijft ook hetzelfde: Plantsoenstraat 91
in Doetinchem, tel. (0314) 36 98 50.

DOETINCHEM:
GEMEENTE IN ONTWIKKELING
De nieuwe gemeente Doetinchem,
een gefuseerde gemeente van Wehl en
Doetinchem, heeft 55.000 inwoners.
Doetinchem heeft door de centrale
ligging, de concentratie van (onder-
wijs)instellingen, zorg en cultuur en
de vestiging van een aantal belangrij-
ke bedrijven een echte centrumfunc-
tie in de Achterhoek. Wieringa Basten
Makelaars bediende de vastgoedmarkt
in Doetinchem en een uitgesterkt ge
bied rondom de stad en de gemeente.

UITGEBREIDERE KENNISMAKING
Inwoners krijgen binnenkort Harmo-
nieus Wonen, het woonmagazine van
Thoma Makelaars, huis-aan-huis be-
zorgd. Net als op de website www.tho-
ma.nl wordt daarin aandacht ge-
schonken aan de uitbreiding van Tho-
ma Makelaars. Bestaande relaties en
opdrachtgevers zijn via een brief geïn-
formeerd.



TE HUUR en TE KOOP:
LEUKE CARNAVALSKOSTUUMS

(in allerlei maten).
Vele, vele andere thema-kostuums aanwezig.

Ook vele accessoires o.a.
brillen, pruiken, hoeden, boa's, schmink etc.

Van maandag 17 januari f/m 8 februari
EXTRA OPENINGSTIJDEN:

Maandag t/m zaterdag van 13.30 tot 18.00 uur

Zondag 6 februari

GEOPEND VAN 09.00 TOT 14.00 UUR

STIEN PONDS
Lievelderweg 96, Lievelde, tel. 373167, www.stienponds.nl

't Gient jesbos
ACHTERHOEK LANDWINKEL

Met streekeigen produkten zoals: Pannenkoekenmeel, Kruidkoeken, groente,

oud-hollandse-snoepjes, fruit, mosterd, siroop, jam, zuivel, kaas en scharrel-

eieren. Kemper kip, vleespakketten. Aardappelen. Verse boerenkool van het

land. Winterwortels en Uien. Voerwortels en Tulpen.

OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m vr. 9.00 tot 18.00 Za. 9.00 tot 16.00

AKTIE AKTIE 5 dagen groente en aardappelen, SLECHTS

10 kg aardappelen 5 kg uien • 1 kg koolraap of prei

1 kg bietjes • 1 kg winterwortels • rode kool en zuurkool %, 5 00

Vanaf Zutphen/Hummelo de Zomerweg in richting Achter-Drempt. De tweede

doorgaande weg (Remmelinkweg) in en dan de eerste weg rechts, de Gientjesweg 2.

R. v.d. Beek - Gientjesweg 2a Drempt (0313) 47 24 31

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

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

# VIJVERS *

«T»

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

Fax: (0575) 44 17 15

Ontwerp en realisatie internetsites

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

ötganu/ttooe
Massagepraktijk voor kinderen

en volwassenen, Marlies Aartsen

OPEN HUI6 DAGEN op

Vrijd. 21 jan. '05 van 10.00-21.00 uur

Zat. 22 jan. '05 van 10.00-17.00 uur

Raadhuisstraat 6 7251 AE3 Vorden Be-

handelingen op afspraak

d r u k k e r i j Weevers
IMieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,

7250 AA Vorden

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

E-mail: info@contact.nl

Nevenvestiging ZELHEM

Weevers druk
Halseweg 3c

7021 CX Zelhem

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax(0314) 65 06 43

Agentschap Hengelo (Gld.)

Raadhuisstraat 9a, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 11 89

Acquisiteur: FELJX TAKKEN-
KAMP, letofoon 06-48 794 212

Agentschap Steenderen

MEVR. VAN VELDHUIZEN

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98

Zin in een werk-
vakantie?

Wil jij de Zonnebloem helpen om 7.200
langdurig zieken en (zwaar) lichamelijk

gehandicapten een onvergetelijke

vakantie te bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons team van ruim

7.000 vrijwilligers. 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*
Postbus 2100. 4800 CC Breda Postbank l O 98 510
E-mail info*zofinebloem nl lntemetwww.zofinebloefn.nl

Een nunjw plafond in 1 dag!
Zonder hak- en breekwerk

terwijl de meubels blijven staan i

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

de Timmerije
Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)

bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

OPEN HUIS BVTV 1Ttt=S~t 4S

Zaterdag 29 januari
van 11.00 - 15.00 uur

ï In een rustige, kindvriendelijke wijk gelegen, zeer
royaal uitgebouwde, prima onderhouden HALF-
VRIJSTAANDE WONING met werkkamer, serre,
garage en prachtig aangelegde tuin rondom,
tuinschuurtje en vijver.
B.g.: Hal/entree, toilet, m.k., royale woonkamer
met lamel-parketvloer en open haard. Middels
afstapje naar ruime luxe keuken (40 m^j met
kookeiland en luxe inb.app.en een serre (bjr.
2003), bijkeuken, werkkamer, inpandige garage.
Ie verd.: Royale overloop, luxe badkamer (v.w.,
hangend toilet, designradiator, designbad,
douche; bjr. 2003) 3 royale slaapkamers, 1 kleine-
re si.k, bergruimte.
Perceelsopp.: 500 m2; woonopp.: ±150 m2; bjr.
1973; inhoud: ±600 m*, CV ketel HR bjr. 1997;
dubb.beglazing. Veel kast- bergruimte. Een teke-
ning + bouwvergunning voor een kap op de gara-
ge is aanwezig. In 2003 is de woning aan de bui-
tenzijde geschilderd.

Vraagprijs: 348.OOO,- k.k.

Deze woning MOET u van
binnen gezien hebben

NVM

Gerard Wesselink
Makelaardij

Te l . 0 5 7 3 - 4 5 4 0 2 7 F a x 0 5 7 3 - 4 5 3 8 2 5
E m a i l : i n f o @ g e r a r d w e s s e l i n k . n l

H o m e p a g e : w w w . g e r a r d w e s s e l i n k . n l

voor kranten en folders

op dinsdag/woensdag in

het verspreidingsgebied

van deze krant.

Aanmelden: telefonisch of schriftelijk.

PBB bezorgdienst
Uilenesterstraat 5
7256 KB Keijenborg
0575 - 463007

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

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

50% KORTING uthler
• Murray Mode

Zutphen

Troelstralaan 39-40 Zutphen (v.a. Ziekenhuis ri. De Stoven - rotonde rechts - 2* str. links) • Tel. (0575) 52 60 80 * GRATIS parkeren voorde deur
maandagmorgen gesloten • vrijdag koopavond tot 20:30 uur
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w, griffie/raad en afdelingen
Pubüekszaken, 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
banknummer:2851 04497

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

Ben w info

Burgemeester Henk v. d. Wende
Openbare orde en veiligheid,
Handhaving, Algemeen Juridische en
Bestuurszaken en Dualisering

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

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

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

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

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel . (0575)750250.

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.

Aan de balie
De Wvg-balie
Woont u zelfstandig en bent u langdurig gehandicapt? Dan kan de gemeente
u ongeacht uw leeftijd verschillende voorzieningen verstrekken.
Dit is geregeld in de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Als u in het
gemeentehuis aan de Raadhuisstraat binnenkomt en u gaat naar rechts
dan komt u bij de balie van Werk, inkomen en zorg terecht. Hier staan de
Wvg-consulenten van de gemeente voor u klaar. U kunt bij hen terecht voor
een woonvoorziening, vervoersvoorziening en/of rolstoel, maar ook voor
een gehandicaptenparkeerkaart.

Woonvoorziening
Een woonvoorziening kan variëren
van kleine aanpassingen aan de
woning, zoals o.a. verhoogd toilet,
wandbeugels en/of douchestoel, tot
ingrijpende verbouwingen zoals het
plaatsen van een traplift of het aan-
bouwen van een slaapkamer en/of
natte ruimte.

Vervoersvoorziening
In het kader van de Wvg kunt u in
aanmerking komen voor de onder-
staande vervoersvoorzieningen:
• Wvg-vervoerspas

Dit is een voorziening waarmee u
tegen een gereduceerd tarief met
de Regiotaxi van deur tot deur
kunt reizen. U kunt hiervoor in
aanmerking komen als u door

mobilteitsbeperkingen lange tijd
geen gebruik kunt maken van het
gewone openbaar vervoer.

• Vervoerskostenvergoeding
Mocht blijken dat u om medische
redenen geen gebruik kunt maken
van de Regiotaxi, dan kunt u in
aanmerking komen voor een ver-
voerskostenvergoeding. Dit is een
vast bedrag dat u ieder kwartaal
op uw bank- of girorekening krijgt.

Rolstoelen of aangepast vervoer
Als u niet in staat bent uzelf zelf-
standig binnenshuis of buitenshuis
te verplaatsen kunt u een rolstoel of
een aangepast vervoermiddel aan-
vragen. Het moet wel gaan om een
voorziening die langdurig noodzake-
lijk is.

Hoe zit het nu met de oude
gemeentehuizen?
Vorig jaar is besloten dat de nieuwe
gemeente Bronckhorst vanuit
Hengelo zou gaan opereren. Het be-
staande gemeentehuis van Hengelo
is intact gebleven als werkplek voor
een aantal afdelingen van de ge-
meente en de raad. Het gemeente-
kantoor is gebouwd voor de overige
afdelingen. De andere gemeente-
huizen moesten worden verkocht.
Inmiddels is het bijna zover. Het ge-
meentehuis van Hummelo en Kep-
pel is verkocht aan een stichting.
Deze stichting verhuurt het gebouw
aan twee huisartsen en aan Sensire

voor maatschappelijk werk en thuis-
zorg. Het gemeentehuis van Steen-
deren is verkocht aan Aviko BV.
Hierin wordt de commerciële afde-
ling en het hoofdbestuur gevestigd.
Het gemeentehuis van Vorden is in
erfpacht overgedragen aan de fami-
lie Rodink uit Roosendaal onder
strikte voorwaarden dat het kasteel
voor publieke functies (o.a. trouwen
en rondleidingen) openblijft.
Tenslotte is het gemeentehuis van
Zelhem bijna verkocht. Deze maand
moet bekend worden of de verkoop
van dit huis der gemeente doorgaat.

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 02 71 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.

Overige voorzieningen
Tot deze categorie behoren bruik-
leenvoorzieningen die niet passen in
één van de andere categorieën zo-
als: douchestoelen, toiletstoelen,
tilliften en wandelwagens.

De Wvg-consulent van de gemeente
komt zonodig ook bij u thuis.

De consulenten van de gemeente
Bronckhorst zijn:
Mevrouw P.C.H. Imming
0(0575)750513
Mevrouw P.M.G.W. Koster
•ff (0575) 75 05 20
Mevrouw E.J.A.M. Lenting
•B1 (0575) 75 05 21
De heer H.M.G. Peeters
0(0575)750515
Mevrouw A.M. Veenstra
O (0575) 75 05 U

Cliëntenvertegenwoordiging Wvg
leder van de voormalige gemeenten,
die Bronckhorst vormen, kent nog
zijn eigen cliëntenvertegenwoordi-
ging, waarin direct betrokkenen
zoals vertegenwoordigers van
ouderenbonden, Wvg-cliënten en
familieleden zitten. Het doel van
zo'n vertegenwoordigend orgaan is
het bevorderen van een goed gehan-
dicaptenbeleid binnen de gemeente
om zo de mogelijkheden van gehan-
dicapten te verbeteren. Zij bekijkt
hoe de gemeente functioneert bij
de uitvoering van de Wvg en advi-
seert en informeert ambtenaren
vanuit de eigen situatie. Voor meer
informatie over de vertegenwoordi-
ging bij u in de buurt, kunt u contact
opnemen met een van de Wvg-
consulenten.

Waar woon ik nu eigenlijk?

Neem ook eens
een kijkje op
www.bronckhorst.nl
Sinds begin januari is onze nieuwe
website www.bronckhorst.nl in de
lucht. Met vallen en opstaan, want
niet alles werkt nog altijd even goed.
Op de website vindt u onder meer in-
formatie over bestuur en politiek,
nieuws en actualiteiten, historie en
de gemeentelijke producten catalo-
gus (GPC) met de producten en
diensten die wij als gemeente aan
bieden. Zoals een bouwvergunning,
kapvergunning, wat u moet doen om
een uitkering te krijgen, enz. Alle
producten worden op dit moment
nagekeken door onze vakmedewer-
kers. Zodra een product compleet is,
kunt u dit vinden in de GPC op onze
website.

Eind februari wordt ook de gemeen-
tegids digitaal op de site geplaatst.
U kunt hierin dan alle namen en
adressen van verenigingen en in-
stanties in de gemeente Bronck-
horst vinden, met een mogelijkheid
om digitaal een route te plannen
naar het gezochte adres.

Verschillende inwoners belden ons
met de vraag 'Waar woon ik nu eigen-
lijk?' Kennelijk is de verwarring over
de woonplaats ontstaan door het sa-
mengaan van de gemeenten Henge-
lo, Hummelo en Keppel, Steenderen,
Vorden en Zelhem in de gemeente
Bronckhorst. Wij kunnen u gerust-
stellen. Uw adres blijft helemaal het-

zelfde. U hoeft hiervoor niets te doen.
Als er iets was veranderd in uw situ-
atie, zou u rechtstreeks benaderd zijn
door de gemeente of door de KPN.
Inwoners van het stadje Bronkhorst
hadden het al snel door. Zij wonen in
Bronkhorst in Bronckhorst. Tijdens
de jaarwisseling pasten ze dit bord
zelf even aan (zie foto).



Trouwlocaties in Bronckhorst Waar vind ik het nieuwe gemeentehuis?

Trouwlocatie Huize Baak in Baak

Je trouwdag moet de mooiste dag
van je leven zijn. Dan wil je ook een
unieke trouwlocatie. De gemeente
Bronckhorst biedt enkele zeer bij-
zondere mogelijkheden.
U kunt trouwen in de kastelen

Vorden en Keppel, de kapel in
Bronkhorst, Huize Baak en in het
gemeentehuis van Bronckhorst in
Hengelo. De gemeente is nog op
zoek naar een trouwlocatie in
Zelhem.

Voor meer informatie over de
locaties, kosten, mogelijkheden
qua data etc. kunt u terecht bij
de afdeling Publiekszaken
van de gemeente, tel. (0575)
750250.

Regelmatig krijgen wij van mensen
die niet zo bekend zijn in Hengelo de
vraag 'Waar vind ik het nieuwe ge-
meentehuis?' Het antwoord op die
vraag is als volgt: Moet u naar de af-
deling Publiekszaken voor bijv. een
identiteitsbewijs, rijbewijs, geboor-
teaangifte of uittreksel, komt u voor
een uitkering, voorziening volgens
de Wet voorzieningen gehandicap-
ten, meer informatie over inburge-
ring, een gebruiks-, horeca- of APV-
vergunning dan moet u naarde
Raadhuisstraat 20. Vooreen kap-,
bouw-, sloop- of milieuvergunning,
bestemmingsplannen, vragen over
openbaar groen en wegen, op het
gebied welzijn en onderwijs, belas-
tingen etc. kunt u terecht bij het ge-
meentekantoor aan de Bannink-
straat 24a. De Raadhuisstraat vindt
u midden in het dorp Hengelo, de
Banninkstraat is gelegen aan de
rondweg (achter garage Wassink).

Bij de uitvalswegen en in het dorp
staan duidelijke borden die verwij-
zen naar het gemeentehuis- en
-kantoor.

Kleurenplattegrond
Verder krijgt u binnenkort een op-
vouwbare kleurenplattegrond van
de nieuwe gemeente Bronckhorst in
de bus, waarin de straatnamen ook
terug te vinden zijn. Neemt u deze
mee als u naar het gemeentehuis-
moet en u kunt de weg altijd vinden.

Openbare bekendmakingen

Aanvragen
Monumentenvergunning
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 29, voor de restauratie en verbouw van het pand

Deze aanvraag ligt voor een ieder ter inzage van 20 januari t/m 2 februari 2005.
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders.

Lichte bouwvergunningen
• Bronkhorst, Molenstraat 1, voor de nieuwbouw van een schuurtje
• Steenderen, H.W. Raschstraat 1, voor de bouw van een erfafscheiding

Reguliere bouwvergunningen
• Achter-Drempt, Molenweg 36a, voor het uitbreiden van de woning
• Baak, Bakermarksedijk 6, voor de verbouw van 1 naar 2 woningen
• Keijenborg, Hengelosestraat 37, voor het oprichten van een aanbouw aan een berging
• Olburgen, Olburgseweg 42, voor het uitbreiden van een afvalwaterzuivering voor Aviko met

een fosfaat - en stikstofzuivering
• Steenderen, Burg. Smitstraat 1, voor het oprichten van een werkplaats met opslagruimte
• Steenderen, Kastanjelaan, kavel 64 (bestemmingsplan "t Paradijs, fase III 2003'), voor de

nieuwbouw van een vrijstaande woning met garage
• Vorden, Lankampweg 1, voor de nieuwbouw (herbouw) van een schuur
• Vorden, Mosselweg 2, voor de nieuwbouw (herbouw) van een schuur
• Wichmond, Hackforterweg 11, voor het verbouwen / uitbreiden van de woning

Sloopvergunning
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 34a, voor het slopen van 2 varkensschuren en een mestsilo
• Vorden, Lankampweg 1, voor de sloop van de bestaande schuur
• Vorden, Mosselweg 2, voor de sloop van de bestaande schuur

Deze aanvragen kunt u inzien bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor aan de
Banninkstraat 26a in Hengelo Gld.

Lichte bouwvergunningen
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 5, voor het oprichten van een uitbouw

aan de woning (verzonden op 11 januari 2005)
• Zelhem, Zonnebloemstraat 26, voor het plaatsen van een overkapping (verzonden op

24 december 2004)

Reguliere bouwvergunningen
• Halle, Abbinkskamp fase III, voor het oprichten van een woning met garage (verzonden op

22 december 2004)
• Zelhem, Haitinkweg 13, voor het plaatsen van een berging, vrijstelling voor:

overschrijding van het maximaal toegestane oppervlak van 75 m2 aan bijgebouwen (verzonden
op 24 december 2004)

• Zelhem, Oude Ruurloseweg 1, voor het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen
van een woning (verzonden op 24 december 2004)

• Zelhem, Nijmansedijk 14a, voor het oprichten van een garage (verzonden op 24 december
2004)

• Zelhem, Ruurloseweg 39-44, voor het vergroten van een recreatiewoning (verzonden op
22 december 2004)

• Zelhem, Wolfersveenweg 11, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor: het bouwen
buiten de bouwstrook (verzonden op 24 december 2004)

Sloopvergunning
• Vorden, Galgengoorweg 19, voor het gedeeltelijk slopen van een woning

Winkelopenstelling op zon- en feestdagen in 2005 in Hengelo Gld. en Vorden
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben de onderstaande data aangewezen als
data waarop in 2005 de winkels op zon- en feestdagen geopend mogen zijn in Hengelo Gld. en
Vorden.
1. Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Hengelo Gld zijn dit de data: 13 maart,

28 maart, 29 mei, 28 augustus, 18 september, 16 oktober, 20 november, 11 december en
26 december.

2. Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Vorden zijn aangewezen:30 januari,
6 maart, 28 maart, 10 april, 8 mei, 16 mei, 11 september, 16 oktober, 30 oktober, 13 november,
12 december en 26 december

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. OJ. Klooster, afdeling Openbare orde en
veiligheid, tel. (0575)750229

Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit
heeft genomen, 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 vrijstelling te verlenen met toepas-
sing van

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Aaltenseweg 11, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning tot april 2005

(bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 1-2000').
• Vorden, Almenseweg 59, voor het maximaal 2,5 jaar plaatsen van een stacaravan voor

woondoeleinden (bestemmingsplan 'Buitengebied 1982')

De bouwplannen liggen van 20 januari t/m 2 februari 2005, van ma t/m do van 08.30 uur - 15.00
uur en vr van 08.30 -12.30 uurter inzage op de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekan-
toor, Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afde-
ling, tel. (0575) 750 250.

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

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Hackfortselaan 1, voor het realiseren van een zorgboerderij (bestemmingsplan

'Buitengebied 1982' (gemeente Vorden))

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Varsselseweg 52, voor het vergroten van een schuur (bestemmingsplan

'Veldhoek1983')
• Vorden, Eikenlaan 2a, voor het vergroten van een clubgebouw (bestemmingsplan 'Kern

Kranenburg')
• Kranenburg, Kerkweide 4, voor het vergroten van een woning (bestemmingsplan 'Kern

Kranenburg')

De bouwplannen liggen van 20 januari t/m 16 februari 2005, van ma t/m do van 08.30 uur - 15.00
uur en vr van 08.30 -12.30 uurter inzage op de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekan-
toor, Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afde-
ling, tel. (0575) 750 250.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Zelhem-Dorp'
Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst maakt op grond van artikel 31 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002 herzie-
ning 2004-1' onherroepelijk geworden is.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een herziening van de voorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002' waardoor het bouwen van kleine bouwwerken, waaronder
erkers, alsmede het plaatsen van carports mogelijk wordt gemaakt met overschrijding van de
voorgevelrooilijn. Voorts voorziet deze herziening in de mogelijkheid een woning door middel van
een aangebouwd bijgebouw uit te breiden, mits gesitueerd in de strook tussen de voorgevel en de
achtergevel van de woning, zonder dat dit consequenties heeft voor de toegestane gezamenlijke
oppervlakte aan bijgebouwen.



gemeente Bronckhorst

Openbare bekendmakingen - vervolg

Vanaf 20 januari 2005 ligt het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
aan de Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
U kunt op het gemeentekantoor terecht van ma t/m do van 08.30 -15.00 uur en vr van 08.30
-12.30 uur en buiten deze uren op afspraak met de betrokken medewerker van de afdeling.
Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat niet de mogelijkheid tot het indienen van een reactie.

Inspraak natuurontwikkeling Zelhem
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat van 20 januari 2005 geduren-
de vier weken voor een ieder in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ont-
wikkeling, ter inzage ligt de door Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurde
'Beleidsnotitie Natuurontwikkeling'. Deze notitie wordt gebruikt voor de beoordeling van natuur-
ontwikkelingsverzoeken op gronden in de voormalige gemeente Zelhem. Deze beleidsnotitie is
aangemerkt als een categorie van gevallen conform artikel 19, lid 2 WRO waarvoor
Gedeputeerde Staten van Gelderland een algehele verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven.
Burgemeester en wethouders zijn op basis van deze beleidsnotitie bereid medewerking te verle-
nen aan een drietal natuurontwikkelingsverzoeken. Deze aanvragen liggen met de bijbehorende
stukken ten behoeve van een vrijstelling conform artikel 19, lid 2 WRO eveneens ter inzage. Het
betreft de omvorming van agrarische cultuurgrond naar natuur op de volgende percelen:
• Wittebrinkweg 9, een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Zelhem,

sectie V, nummer 528, groot 6,63 ha, om te vormen naar bloemrijk grasland en een stapsteen
kamsalamander;

• Percelen bij Nijmansedijk 20a, kadastraal bekend als gemeente Zelhem, sectie AC, nummers 907
en 1690, groot 12-14 ha, om te vormen naar halfnatuurlijk grasland, bos, moeras, plas en ven;

• Perceel bij Aaltenseweg 10, kadastraal bekend als gemeente Zelhem, sectie X, nummer 329,
groot 2,24 ha, om te vormen naar bos.

U kunt de beleidsnotitie en de natuurontwikkelingsverzoeken waarvoor vrijstelling is voorgeno-
men inzien gedurende de periode van terinzagelegging tijdens de reguliere openingstijden of op
afspraak met de behandelend ambtenaar (mw. L.E. Brouwer, tel. (0575) 75 03 68). Gedurende de
termijn van ter inzage legging kan een ieder zijn of haar zienswijzen schriftelijk kenbaar maken
aan het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst.

Hernieuwde ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan Olburgen, Zandweide 2002
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat van 20 januari t/m 16 februari
2005, voor een ieder in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan 'Olburgen, Zandweide 2002'. Op verzoek kan het
plan ook worden ingezien op afspraak (buiten kantooruren). In dat geval kunt u contact opnemen
met de behandelend ambtenaar (de heer J. Ditzel, tel. (0575)75 03 70).

Het plan voorziet deels in een uitbreiding van het bestaande woongebied aan de Zandweide in
Olburgen en deels in een wijziging van de bestemming van een reeds bebouwd perceel aan deze
straat. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze over het plan (schrifte-
lijk) kenbaar maken aan de gemeenteraad van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Rectificatie goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied 1993/2000 v.m. gemeente
Steenderen'.
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat van 20 januari t/m 2 maart
2005, voor een ieder in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
ter inzage ligt het door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 7 december 2004
goedgekeurde bestemmingsplan 'Buitengebied 1993/2000 v.m. 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-legging, tenzij om voorlopige
voorziening is gevraagd. Het besluit treedt dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopi-
ge voorziening is beslist.

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving meldingen art. 8.41 Wm
In het gemeentehuis van Bronckhorst, afdeling Bouwen en milieu ligt gedurende de openingstij-
den, van 20 januari t/m 2 maart 2005 ter inzage een AMvB-melding op grond van artikel 8.41 Wet
milieubeheervan:
• DJ. Brummelman, IJsselweg 18, 7207 DJ Zutphen, voor het veranderen van de inrichting

volgens het Besluit Opslag en transportbedrijven milieubeheer, op het perceel plaatselijk
bekend Vierakkersestraatweg 19 in Vorden.

• A. Hofs, Nicolaasweg 7, 7025 DL Halle, voor het veranderen van de inrichting volgens het Besluit
Melkrundveehouderijen milieubeheer, op het perceel plaatselijk bekend Nicolaasweg 7 in Halle.

Dit houdt in dat deze inrichting niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer valt.
Wel moet zij voldoen aan de algemene voorwaarden van de desbetreffende Besluiten.

Openbare kennisgeving meldingen (art. 8.19 Wm)
In het gemeentehuis van Bronckhorst, afdeling Bouwen en milieu ligt gedurende de openingstij-
den, van 20 januari t/m 2 maart 2005 ter inzage een verklaring tot acceptatie van een melding op
grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheervan:
• H.H. Wassink, Aaltenseweg 29, 7025 CJ Halle. ingekomen 17 december 2004, betreffende het

aanleggen van een kuilvoerplaat en kavelpad en het uitbreiden van de bestaande schuren, op
het perceel plaatselijk bekend als Aaltenseweg 29 in Halle.

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de

daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

Volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet milieubeheer kunnen
belanghebbenden, binnen zes weken na 19 januari een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Bezwaarschriften worden ter ad-
visering voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een bezwaar-
schrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage wenden met
het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde
termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil
het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond
van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
In het gemeentehuis van Bronckhorst, afdeling Bouwen en milieu ligt gedurende de openingstij-
den, van 20 januari t/m 16 februari 2005 ter inzage het ontwerp-besluit op de aanvraag van:
• J.H. Helmink-Gosselink. Jolinkdijk 6, 7025 EM Halle voor: een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende vergunning voor een veehouderij en minicamping, datum aanvraag: 30 september
2004, adres van de inrichting: Jolinkdijk 6, 7025 EM in Halle.

U kunt de stukken inzien bij de afdeling Bouwen en milieu totdat de procedure afgerond is.

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke be-
denkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 16 februari 2005. Indien u dat wenst, worden
uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U
moet dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mon-
deling bedenkingen inbrengen en verzoeken tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het
besluit. Als u zo'n gesprek wenselijk acht, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de Afdeling
Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend degene die nu bedenkingen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Verordening commissie bezwaarschriften
gemeente Bronckhorst
De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Bronckhorst, ieder voor
zover het hun bevoegdheid betreft, hebben gelet op de bepalingen van de Algemene wet be-
stuursrecht en de Gemeentewet en gezien het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders van Bronckhorst besloten:
1. vast te stellen de verordening commissie bezwaarschriften gemeente Bronckhorst;
2. in te trekken de:

- verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften gemeente Hengelo,
vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 1993;

- verordening voor de behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Zelhem,
vastgesteld bij raadsbesluit van 28 augustus 2003;

-verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften gemeente Steenderen,
vastgesteld bij raadsbesluit van 22 december 1993;

- verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften gemeente Vorden,
vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 1993;

- verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Hummelo-en-Keppel 1994,
vastgesteld op 21 december 1993.

Dit besluit is vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 januari 2005 en treedt op grond
van artikel 139 Gemeentewet in werking een dag na deze bekendmaking. De verordening ligt
voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor, afdeling Bestuurs- en management onder-
steuning.

Ondermandaat
• Het afdelingshoofd van de afdeling Bouwen en Milieu maakt bekend dat hij bij besluit van

20 januari 2005 het ondermandaatbesluit voor de afdeling Bouwen en Milieu heeft vastgesteld.
Met dit besluit heeft het afdelingshoofd een reeks aan hem gemandateerde bevoegdheden
ondergemandateerd aan de onderzijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen. Het
ondermandaat besluit voor de afdeling Bouwen en Milieu treedt in werking op 20 januari 2005.

• Het afdelingshoofd van de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning maakt bekend
dat hij bij besluit van 13 januari 2005 het ondermandaatbesluit voor de afdeling bestuurs- en
management heeft vastgesteld. Met dit besluit heeft het afdelingshoofd bestuurs- en manage-
mentondersteuning een reeks aan hem gemandateerde bevoegdheden ondergemandateerd
aan de onderzijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen. Het ondermandaat besluit
voor de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning treedt in werking op 20 januari 2005.

• Het afdelingshoofd van de afdeling Publiekszaken maakt bekend dat hij bij besluit van
13 januari 2005 het ondermandaatbesluit voor de afdeling Publiekszaken heeft vastgesteld.
Met dit besluit heeft het afdelingshoofd een reeks aan hem gemandateerde bevoegdheden
ondergemandateerd aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen.
Het ondermandaat besluit voor de afdeling Publiekszaken treedt in werking op 20 januari 2005.

Het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluit liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de
afdeling Bestuurs en- managementondersteuning in het gemeentekantoor, Banninkstraat 24a in
Hengelo Gld. en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Voor meer informatie over dit on-
derwerp kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Bestuurs- en
managementondersteuning.



OPEN DAG

DIERENARTSENPRAKTIJK
ZELHEM-HALLE

Zaterdag 29-01-2005
van 14.00 tot 18.00 uur

aan de Halseweg 27D Zelhem

Spreekuren ma. t/m za. van 8.00 tot 10.00 uur
ma. t/m vr. van 18.30 tot 19.45 uur

en volgens afspraak.
Tel. 0314-621272

Al meer dan vijftig jaar is ons kantoor een vertrouwd adres
voor administratieve en fiscale zaken voor ondernemers
uit het MKB, de agrarische sector en voor particulieren.

Ook met de elektronische belastingaangifte kunnen

wij u uiteraard van dienst zijn.

Maak eens vrijblijvend een afspraak!

Ons telefoonnummer is 0314 - 62 13 33
of als u ons wilt e-mailen: info@velthorst.nl

Kijk ook eens op onze nieuwe website

WWW.VELTHORST.NL

^ Vel t Hor s t
S/S ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVISEURS

Dr. Grashuisstraat 42
7021 CL Zelhem

Veldtoertocht
Toerclub Zelhem

in teken van ramp
Zuidoost Azië

Toerclub Zelhem verzorgt zondag 23 januari haar
tweede veldtoertocht van dit winter-seizoen voor
ATB-ers en veldrijders. Deze veldtoertocht zal mede
in het teken staan van de natuurramp. Van het
inschrijfgeld zal per deelnemer € 0,50 worden
overge-maakt op giro 555. Daarnaast hoopt Toer-
club Zelhem dat de deelnemers zelf een aanvullende
bijdrage zullen storten in de daarvoor aanwezige
pot.

Tijdens de veldtoertocht zelf kan er als vanouds worden
gekozen voor een route met een lengte van circa 25 kilometer,
of voor de extra lus, waardoor de lengte ruim 45 kilometer
wordt. De korte route is met name geschikt voor minder
getrainde fietsers of voor mensen die eens kennis willen
maken met het veldrijden in het algemeen. Het zwaar(s)tepunt
van de route ligt in de 45 km-lus en is derhalve een uitdaging

Nissan Micra Rood met 1999
Opel Agila 1.2M6V 2000
Opel Zafira 1.8-16V Comfort airco 2000
Opel Frentera 2.2I-RS Sport, airco 2000
Opel Corsa 1.2-16V 5-drs 2003
Opel Corsa 1.7 DTi Sport 2001
Opel Corsa 1.4i Sport, paars, 3-drs 1997
Opel Vectra 16-16v Sedan 4-drs, 1996
Hyundai Accent 1.5 GLS 11-2001
Toyota Corola 3-drs., rood 2000
Ford Focus Station 2001
Peugeot 406 Break 2.0 HDi airco 2000
2x Daewoo Matisz 5-drs 1999
Peugeot 206 1.1i 3-drs. blauw 2000
Seat Corinba Sedan blauw 1997
Daihatsu Move groen 1997
Renault Laguna Break 1.6M6V LPG-G3 1999

AUTOBEDRIJF
OVERBEEK

Dorpsstraat 4 - Hummelo - Tel. 0314-381674
Inruil en financiering mogelijk, voor nieuwe en gebruikte

auto's, APK keuringsstation
www.autobedrijfoverbeek.nl

Te huur
Ambachtsweg 9 te Zelhem
Kantoorruimte
Deze ruimte is gelegen op de 1e verdieping met een entree
op de begane grond.
Het geheel is voorzien van stoffering, airco en voldoende
parkeergelegenheid.
Begane grond:
• Entree/receptie ca. 40 m2.
1e verdieping:
• Kantoorruimtes
• Keuken
• Toiletgroep
• Overige ruimten
Huurprijs € 70,- ex. b.t.w. per m2. p.j.
Eventueel onderhuur mogelijk.

Te huur Zelhem
Goed onderhouden appartement op de 1e verdieping.
Indeling: Begane grond: hal met trapopgang.
1e Verdieping: hal, kantoor, toilet, woonkamer met balkon
(4x2)
luxe keuken met apparatuur, bijkeuken.
2e Verdieping: overloop, 2 slaapkamers, badkamer, cv
bergkast,
dakterras( 4.50 x2.10 ).
Berging op de begane grond.
Huurprijs: € 630, - per maand.

Te huur Zelhem
Goed onderhouden appartement op de 1e verdieping.
Indeling: begane grond: trappenhuis.
1e Verdieping: hal, toilet, badkamer, 2 slaapkamers, woon-
kamer ca. 30 m2
met open keuken.
Berging op de begane grond.
Huurprijs: € 625, - per maand.
Service kosten: € 34, -- per maand.

KLEIN HESSELINK MAKELAARS B.V.

taxaties • assurantiën • hypotheken
Markt 10-7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 51 13 - Fax (0314) 62 51 14
www.kleinhesselinkmakelaardij.nl

e-mail:info@klein-hesselink.nl

LMV Landelijke Makelaars Vereniging
(in onroerende zaken)

Het dreigt vandaag gezellig te worden

'De Enge Buren1 in theater De Brink
Theater De Brink opent zaterdag 22 januari het nieuwe jaar met een optreden
van 'De Enge Buren'. Wie dit trio geinschoppers ooit aan het werk heeft gezien,
weet dat het lachen wordt. Voor degenen die 'De Enge Buren' nog nooit hebben
gezien, is dit een mooie kans om kennis te maken met dit trio.

'De Enge Buren' komt uit Arnhem. De drie
'buren' brengen een soort koldercabaret, dat
ergens tussen muzikaal theater en straat-
cabaret in ligt. Wie argeloos een optreden van
De Enge Buren bijwoont is eerst verwonderd
over het tempo waarin de grappenmakers gri-
massend hun muziek en acts op de planken
brengen. Als dan eenmaal het moment van de
lach bij die argeloze bezoeker doorbreekt, is
het ijs gebroken en volgt een avond vol plezi-
er. Het programma is hilarisch en zit vol met
verdraaide meezingers, persiflages, karika-
turen en onverwachte grappen en grollen.
'De Enge Buren' hebben de achterliggende
jaren stad en land afgereisd en opgetreden
voor klein publiek in café's en andersoortige

kleinschalige locaties. Zij gaan nu het theater
in met een programma dat bestaat uit liedjes
die de afgelopen tien jaar de revue hebben
gepasseerd, aangevuld met nieuwe muzikale
acts en andere rariteiten.
De pers is al jaren positief over 'De Enge
Buren' en journalisten uiten zich in super-
latieven om duidelijk te maken wat ze van
deze muzikale komieken vinden.
Het optreden van 'De Enge Buren' in theater
De Brink op zaterdag 22 januari begint om
20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open.
Kaarten kosten EUR 12,50. Kaartverkoop via
De Brink, tel. 0314-622140 of info@cen-
trumdebrink.nl
Voor meer informatie: www.engeburen.nl

voor de geroutineerde veldfietsers.
Zoals de vele honderden deelnemers die ieder jaar weer naar
Zelhem komen weten, staat de Zelhemse fietstoerclub altijd
garant voor een prachtige tocht door bossen, langs velden, over
zandwegen en langs waterpartijen. Dat de organisatie van deze
veldtoertochten goed staat aangeschreven mocht wel blijken
uit het deelnemersaantal van de tocht in december 2004, ruim
900 recreatieve sporters kwamen die dag naar Zelhem. Deze
deelnemers zullen bemerken dat de in december verreden
route voor ruim 80 % afwijkt van de op 23 januari te verrijden
route, omdat er bij iedere tocht naar gestreefd wordt om een
nieuw stuk route in het parcours op te nemen, bekendere
stukken weg te laten of oudere stukken parcours weer te laten
terugkeren.
Toerclub Zelhem streeft er ook nu weer naar om zorg te dragen
voor een relatief goed berijdbare route, zodat de tocht groten-
deels zittend in het zadel verreden kan worden en het geen
wandelparcours wordt. Toch zal het niet zo zijn dat er geen
modderplassen, of stukken rul zand in de route voorkomen.
Zelfs voor enkele 'net wel, net niet' klimmetjes is ge/orgd,
alsmede voor enkele technische stukjes waar gedraaid en
gekeerd moet worden.
Daar waar mogelijk zullen verharde wegen zoveel mogelijk
worden vermeden. Toch zullen er ook en-kele stukken in de
route zijn opgenomen waar de deelnemers enigszins kunnen
'recupereren'. Zeker bij zware weersomstandigheden, zoals
harde wind en regen, zal dit af en toe zeer welkom zijn.
Aangezien de organisatie geen schade aan de bossen etc. wil
toebrengen voert de route vanzelfsprekend over bestaande
paden en wegen, en met toestemming van de betrokken
eigenaren of beheerders.
Starten is mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur vanuit de kantine
van sportvereniging Zelos aan de Halseweg te Zelhem. De
kosten voor deelname zijn vastgesteld conform de normen van
de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU).
Onderweg zullen de deelnemers een consumptie ontvangen,
terwijl er na afloop gelegenheid is om te douchen, de flets af te
spuiten en onder het genot van een drankje na te kaarten over,
of bij te komen van, de veldtoertocht.

O E HOGE VOORT
AUTOWASCENTRUM

O TANKSTAT/ON

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

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

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto

kunt u bij ons terecht!!

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

Voor meer informatie over de prijzen, acties en

het wassen/tanken op rekening kunt u contact

opnemen met Han Schut of Erik ter Hove.



mini

De wereld wordt mobieler...

Afstanden worden groter...

Niet alles speelt zich meer af in de

nabije omgeving van waar u woont...

Met een MiniCruiser is dit geen enkel

probleem. Een MiniCruiser zorgt dat uw

wereld zo groot blijft als u zelf wilt.

...zonder rijbewijs zonder

afhankelijkheid van anderen, zonder

hoge kosten ... zonder zorgen.

45 KW
SPEO'AUSTJNOE

BRONKHORST

Een MiniCruiser heeft vrijwel alle

voordelen van een auto. Het is een

volwaardig en zeer geavanceerd

vervoermiddel met uitstraling, comfort

en veiligheid.

Een MiniCruiser houdt rekening met de

moderne levensstijl. Zo is hij

compact van buiten en biedt

verrassend veel ruimte van binnen.

MiniCruisers zijn er in diverse modellen

en uitvoeringen. Hierdoor is een ruime

keuze gewaarborgd, zowel in

uitvoering als prijsniveau. Er is dus altijd

een MiniCruiser te vinden, geheel naar

uw wensen en behoeften.

REINDSEN V.O.F.

Automobiel en taxibedrijf

Automobiel en Taxibedrijf
APK-keuringsstation

Achter de Hoven 8-7021 AG Zelhem
Telefoon 0314 - 62 1533
www.Reindsen.com

Uitloting aandelen muziekvereniging Union
In het voorjaar van 1987 werden de
huisvestings-problemen van muziek-
vereniging Union in een keer opgelost
met de ingebruikname van een eigen
repetitieruimte. Voor de financiering
hiervan werden renteloze aandelen ter
waar van f 25,-- ( nu € 1134) uit-
gegeven.
De op die manier verkregen lening
wordt in 20 jaarlijkse termijnen
afgelost bij uitloting.

Bij de zestiende trekking, in december

2004, zijn de aandelen met de volgende
nummers vrijgekomen voor aflossing:
24,30,61,99,108,116,120,121,127,
137,138,143,144,145,186,187,193,
238,244,245,248,250,253,261,279,
296,308,309,314,318,357,358,370,
405,413,517,536,542,561,620,627,
773,774,815,826,917,922,925,991,
998, 1055, 1062, 1127, 1200, 1229,
1374,1596.

De houders van deze aandelen hebben
voor zover mogelijk inmiddels per-

soonlijk bericht ontvangen dat het door
hen aan Union geleende bedrag van
f 25,- (€11,34) tegen inlevering van
het aandeel bij de penningmeester van
Union, dhr. H. Smeitink, het Soerlant
18, 7021 NC Zelhem, kan worden
terug ontvangen.

De aandeelhouders, die door adres-
wijziging e.d. niet persoonlijk konden
worden aangeschreven, worden bij
deze geïnformeerd over de uitloting.

Politie pakt
verdachten

van branden op

De politie heeft \ijfjongens in de
leeftijd van 15 en 16 jaar aange-
houden die worden verdacht twee
kapitale branden in Doetinchem te
hebben gesticht. Alle jongens
hebben hierover een verklaring
afgelegd.
Op zondag 7 november woedde er
in de namiddag een felle uitslaande
brand in een leegstaande school aan
de Slotlaan in Doetinchem. De
brandweer rukte massaal uit en de
brand trok een behoorlijke publieke
belangstelling. Er werden 50
brandweerlieden ingezet, maar
gezien de omvang van de brand
restte hen niets anders dan de
school gecontroleerd uit te laten
branden. De schade werd achteraf
op ruim een half miljoen euro
geschat.
Twee weken later woedde er brand
in een leeg-staande boerderij aan de
Aregont in de nieuwbouw-wijk
Dichteren in Doetinchem. Het pand
zou ge-renoveerd worden, maar de
brand gooide roet in het eten. Ook
hier rukte de brandweer met groot
materiaal uit en ook hier kon niet
worden voorkomen, dat het pand
volledig uitbrandde. De schade
bedroeg hier ruim twee ton.
Bij beide branden was het vermoe-
den, dat er brand was gesticht en het
onderzoek van de politie kwam bij
de aangehouden jongelui uit. Twee
16-jarigen werden voor het eerste
feit aangehouden, de andere drie
voor de tweede brand. Zij zijn
aangehouden en hebben een verk-

laring afgelegd. Alle jongelui zijn
inmiddels voorgeleid aan de
Rechter-commissaris in Zutphen.
Deze heeft hen in bewaring gesteld,
waar-na ze wel in vrijheid zijn
gesteld, maar zich aan een aantal
opgelegde voorwaarden moeten
houden.

Anna Lamb over
'Kind van de
nieuwe tijd'

Anna Lamb verzorgt zondag 23
januari in het kader van de bal-
anslezingen vanaf 11.00 uur een
lezing in het NPB-gebouw,
Piersonstraat 4, Zelhem naast de
Rabobank aan de Hummeloseweg.
De zaal is vanaf 10.30 uur open, er
is koffie en thee en de entree
bedraagt € 5,-. Nadere informatie
kunt u krijgen via tel. 0314-622755.
Anna Lamb is onder andere thera-
peute en oprichtster van de
Landelijke Opleiding Spirituele
Kinderhulp en van de Landelijke
Werkgroep Spiritualiteit in de
Pedagogiek opgericht.
Anna Lamb heeft het vaak over
nieuwetijdskinde-ren. Met kinderen
van de nieuwe tijd bedoelt ze dat
deze kinderen anders zijn dan
vroeger. Vaak lijken zij al veel ken-
nis te bezitten van het wezenlijke in
zichzelf; zijn zij meer geestelijk
gericht. Maar zij leven in een
wereld die steeds meer gericht is op
materiële waarden. In deze
kinderen is het bewustzijn een
onafhankelijk, uniek, ook geestelijk
wezen te zijn, sterker aanwezig. Zij
ervaren dit in iedereen en in alles.

Vele kinderen van nu vertonen chaotisch gedrag.
Ze zijn vaak niet of nauwelijks aanspreekbaar,
ongeconcentreerd en weinig gemotiveerd om
hun taken te volbrengen. Hierdoor denken oud-
ers menigmaal dat zij tekort schieten in hun
opvoeding, maar de werkelijke reden is dat deze
kinderen met een ander bewustzijn geboren wor-
den. De opvoeding die wij kregen lijkt niet meer
te werken bij deze kinderen. In deze lezing gaat
het o.a. over de vragen - Waarom worden er nu
zoveel nieuwetijdskinderen geboren? - Wat zijn
de bijzondere kenmerken van deze kinderen en
de daaruit voortvloeiende problemen? - Hoe kun-
nen we beter met hen omgaan? - Wat kunnen we
doen om te zorgen dat zij aan hun levensopdracht
toe kunnen komen?

Vleesbingo
V.V. Zelhem

De activiteitencommissie van v o e t b a l - v e r e n i g -
ing /elhem ver /orgl v r i jdag 2 l j a n u a r i wee r een
grole v l ee sb ingo in de k a n t i n e van de verenig-
ing op sporlpark "de Pol ' .
Vanaf 20.00 uur / u i l en / even rondes gespeeld
worden , w a a r b i j in een ge/el l ige ongedwongen
sfeer, praehlige v lees-pakkel len Ie w i n n e n /ijn.
De bnmo /al lol onszeveer 22.30 uur (.luren.

Oudpapier-container
P.C. Mij man-I J/evoorde

De oudpapicr-containcr s taa t v ;
uar i b i j de P.C', basisschool N i i i

\ ipier . naUiurliik ontdaan v a n plastic

^hoorl. komen brenuen.

b i j de l a m . Van l enr aan de \ \ es i -
\oorderbroek\\eL! ^ m Westendorp.

Zelos jeugdtrainers en -coaches in 't nieuw

De meer dan 70 enthousi-
aste jeugdtrainers en
-coaches van voetbalv-

ereniging Zelos werden onlangs
door sponsors voorzien van een
nieuwe witte polo en een train-
ingspak.

Bouwbedrijf Scheffer BV uit
Halle, vertegenwoor-digd door
mevrouw Willy Scheffer, kwam
naar sportpark Pluimerskamp
om de polo's te overhandigen
en Frank Fukkink van
Schadehulp.nl uit Zelhem was
aanwezig om namens zijn
bedrijf de trainingspakken te
overhandigen.

Een groot gedeelte van de bijna
80 jeugdleiders was aanwezig
om de kleding in ontvangst te
nemen en de sponsors te
bedanken voor deze gulle geste.

Ook het bestuur van Zelos
sprak haar dankbaarheid uit
voor deze sponsoring die de
herkenbaarheid van de
jeugdleider op de velden enorm
vergroot en de beide sponsors
kregen als dank een bos bloe-
men overhandigd.
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McGregor

Arrows

Camel Active

New Bondstreet
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Frans Molenaar
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U I T V E R K O O P

HALVE PRIJS
50% KORTING
OP DE HELE WINTERCOLLECTIE

TEUNISSEN
M O D E

F A M I L I E
DRUK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

drukker i j We e ver s

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

70%

Turfstraat 33, Zutphen

Damesmode

Basler

Delmod

Frankenwalder

Gerry Weber

Rosner

Articles

Gardeur

Olsen

Seda

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

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

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

Springkussen 4x4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Stamppottenbuffetten
vanaf 10 personen 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).

Grofe groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

wMrw.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

v.o.f.
s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f_

Ze l hem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 117021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Wilt u het gehele
verspreidingsgebied

gemeente Bronckhorst
bereiken?

Het nieuws in weekblad
Contact over het wel en

wee binnen de gemeente
komt in de gehele

gemeente Bronckhorst.

Super de Boer
Yvonne en Wilbert

Grotenhuys

zitten 3 februari 2005 12 % jaar ir^Yorden.

Vandaar dat we a.s. zaterdag 22 januari

voor de jeugd van O t/m 90 een leuke

balonnen wedstrijd organiseren.

Hoe werkt deze actie:
Haal gratis een kaart bij Uw Super de Boer Yvonne

en Wilbert Grotenhuys aan de kassa of informatie-

balie. Lever deze kaart a.s. zaterdag ingevuld met

naam en adres in bij de Balonnenstand.

Deze kaart zal aan een met helium gevulde ballon

gemaakt worden en zaterdag 22 januari vanaf

10.00 tot 1400 uur opgelaten worden. De 3 balion

nen die het verst komen winnen een mooie Prijs

Doe allemaal mee!!!

Dorpsstraat 18 • Vorden «Telefoon (0575) 55 27 13



Inleveren advertenties en berichten
weekblad Contact Bronckhorst
Met ingang van week l (3 - 7 ja-
nuari) verschijnen de editie's
Noord (v.h. Contact Vorden),
Midden (v.h. Contact Hengelo)
en Zuid (vJi. 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.

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

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

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

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

CONTACT BRONCKHORST ZUID

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

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

Inspration uit Vorden zingt

Socü nieuws
Afgelopen zaterdag werden de dart
wedstrijden in de kantine van Socü
gehouden dit was een wedstrijd
voor Socü leden en werd georgani-
seerd door de jubileum commissie
opgericht voor het zestig jarig be-
staan van de voetbalafdeling Socü
in 2006.

Het was een geweldige grote deelna-
me liefst 40 koppels van twee perso-
nen werden over acht poules verdeeld.
Van deze gingen de eerste twee door
na de winnaars ronde en de nummers
drie en vier speelden een verliezers
ronde tegen elkaar.

De feestcommissie die werd onder-
steund door de ervaren Eelco Pierik op
dart gebied hadden alles tot in de
puntjes geregeld. Zo was er o.a. voor
het inwendige erwtensoep en hutspot
te verkrijgen. Het leverden prachtige
partijen op. Op acht banen tegelijk
was het een gezellige mierenhoop.

De winnaars moesten komen uit Henri
Eggink/Erik Peters of Mark Schoenaker/
Robert Kornegoor de eerst genoemden
lieten er geen twijfel over bestaan wie
er in de finale de sterkste was en na-
men maar wat graag de beker met de
grote oren in ontvangst.

Gijs Hofstede samen met Martijn Gr
Roesink pakten brons voor Erik Olthof

en Jos Peters. In de verliezers ronde
toonden de buurmannen Helmoet
Megens en Alex Hendriks zich de
sterkste. De jubileum commissie kan
terug zien op een zeer geslaagd evene-
ment .

Zondag was er voor de gehele jeugd
een boerenkooltocht. Het was een hè
Ie drukte met meer dan zestig kinde-
ren de jeugd leiders en de nodige ou-

ders die voor een goed en veilig ver-
loop zorgde. Dat zich na zo'n prachti-
ge wandeling in koude en zonnige
omgeving van Wichmond de warme
hap zich goed laat smaken laat zich ra-
den. Met zo velen tegelijk aan tafel is
sowieso voor menig een al erg span-
nend en ga je daardoor al meer eten,
uiteraard was er genoeg boerenkool
met lekkere worst. Ook dit zag er zeer
verzorgd uit.

En dat zingen doen we al 30 jaar
met veel plezier. Voor koor Inspira-
tion uit Vorden is 2005 een jubile-
umjaar en dat betekent extra aan-
dacht voor nieuw repertoire en bij-
zondere optredens. Meer informa-
tie hierover volgt de komende
maanden nog.

We zijn momenteel druk aan het repe-
teren met liederen als 'We've got the
spirit' en 'Swing Low' en andere swin-
gende gospels. Het geeft ons in elke ge
val al veel 'spirit', inspiratie en energie
om de wintermaanden door te ko-
men.

Ook behoefte aan iets extra 's? Kom
eens kijken, luisteren of meezingen.
Nieuwe leden, op dit moment vooral
tenoren, zijn het hele jaar door wel-
kom en wanneer je liever met een in-

strument liederen begeleidt zijn er
ook mogelijkheden genoeg. Je bent
welkom tijdens een repetitie op
woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur
in basisschool het Hoge te Vorden.

Wil je ons koor eerst eens beluisteren,
dan kan dat. Op zondag 23 januari a.s.
werken we mee aan een kerkdienst
uitgaande van de Raad van Kerken
Vorden. Deze kerkdienst wordt gehou-
den in de Gereformeerde kerk in Vor-
den en begint om 10.00 uur. In deze
zelfde kerk en op hetzelfde tijdstip ver-
lenen wij op zondag 27 februari a.s.
ook onze medewerking.

Voor meer informatie over koor Inspi-
ration Vorden kun je ook contact op-
nemen met het secretariaat: Henny
Smallegoor (0575) 55 26 57 of dirigent
Piet Piersma (0575) 55 33 52.

Uitvoering 'Krato'
De toneelvereniging 'Krato' geeft
zaterdagavond 22 januari in het
pannenkoekenrestaurant 'Kranen-
burg' een uitvoering van het van
het blijspel 'Spieker Willem wat hej
toch uutvreten'.

De klucht in drie bedrijven, geschre
ven door Bern Gombold, is in het dia-
lect vertaald door Ben ten Velde. Een
hilarisch stuk dat allerlei verwikkelin-

gen vertoont na het jaarlijkse feest van
de plaatselijke muziekvereniging. In
het dorp ontwaken vier heren met een
uitermate zwaar hoofd. In het dialect,
de heren hadden een spieker in de
kop! Door het alcoholgebruik konden
ze zich niets van de vorige avond her-
inneren. En dat zorgt voor komische
taferelen. De regie is in handen van
Gerard Smeenk. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open om 19.30 uur.

Dorpsbelang Wichmond - Vierakker
Oprichting Dorpsbelang Wichmond-Vierakker
De gemeentelijke herindeling in
de Achterhoek is een feit. Dat zal
voor de inwoners zeker merkbare
gevolgen hebben. Om de gezamen-
lijke belangen van de inwoners in
de kernen Wichmond en Vierakker
veilig te stellen wordt er een be-
langvereniging opgelicht die als
spreekbuis van de inwoners in de
richting van het gemeentebestuur
wil optreden.

De vereniging wil in de breedst moge
lijk zin de belangen van de inwoners
dienen en het leefklimaat en de leef-
baarheid in deze kleine kernen bevor-
deren. De vereniging initieert en on-
dersteunt lokale initiatieven en zal ge
vraagd en ongevraagd de gemeente
Bronckhorst en andere instellingen
van advies dienen. Een van de eerste
activiteiten zal het opstellen van een
dorpsplan zijn. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling taken van andere
verenigingen of instellingen over te
nemen. Wel kan Dorpsbelang Wich-
mond-Vierakker zorgen voor onderlin-
ge afstemming.

Woensdag 26 januari zal de vereni-
ging Dorpsbelang Wichmond-Vierak-
ker worden opgericht. Tijdens deze

eerste algemene ledenvergadering
worden de statuten en reglementen
toegelicht en zal het eerste bestuur
zich presenteren.

Als spreker is de heer Peter van Heek
uitgenodigd. Hij is coördinator van de
Vereniging Kleine Kernen Gelderland
(VKK). In zijn bijdrage gaat hij nader in
op mogelijkheden om de leefbaarheid
in kleine kernen te behouden en te
verbeteren. Iedere inwoner van Wich-
mond-Vierakker en omgeving is wel-
kom. De avond vindt plaats in het Lud-
gerusgebouw, Vierakkersestraatweg
37 te Vierakker en begint om 20.00
Huis aan huis is een uitnodiging ver-
spreid. Belangstellenden kunnen zich
tijdens de oprichtingsvergadering als
lid aanmelden of via de ledenadmini-
stratie: Inge Regelink, Koekoekstraat 7,
7233 PB Vierakker.

VOOR NADERE INFORMATIE:
Jan Klein Lenderink, voorzitter
Hackforterweg 16,7234 SH Wichmond
tel. (0575) 44 19 60

Jan Rensink, secretaris
Dorpsstraat 17, 7234 SM Wichmond
tel. (0575) 44 14 58

Voetbalvereniging Vorden:

330 euro op giro 555
Tijdens een gezellige nieuwjaars-
bijeenkomst in het clubgebouw
maakte voorzitter Herman Vrielink
zondagmiddag bekend dat de voet-
balvereniging Vorden' voor elk üd
één euro zal overmaken op giro
555, hetgeen betekent een bedrag
van 330 euro.

Tevens vertelde Vrielink in zijn toe
spraak dat de vergunning voor een
speciaal te bouwen tuinhuis binnen-
kort wordt afgegeven. Het ligt in de be
doeling dat er bij thuiswedstrijden
van het eerste elftal van daaruit ook
koffie kan worden geschonken. Het
scorebord dat de vereniging door het
bedrijf J.M.V en garagebedrijf Groot
Jebbink is aangeboden, zal in de loop
van dit voetbalseizoen geplaatst wor-
den. In zijn terugblik op het afgelopen
jaar stond voorzitter Herman Vrielink
nog even stil bij de grote verscheiden-

heid aan activiteiten die de verschil-
lende commissies in verband met het
75 jarig bestaan hebben ontplooid.
Verder memoreerde hij de bouw van
de tribune die door de Activiteiten
Stichting is gefinancierd. Aan de
bouw van deze tribune hebben een
aantal vrijwilligers hun medewerking
verleend. Het bestuur van "Vorden"
heeft de gehele voorbereiding en de
bouw van de tribune op de gevoelige
plaat vastgelegd.

Deze fotocollage werd zondagmiddag
door Herman Vrielink aan deze vrijwil-
ligers aangeboden. Behalve een recep-
tie was er voor de spelende senioren
en de A jeugd een 'vragen' wedstrijd
georganiseerd. Eerst vragen betreffen-
de een film over de EK van 1988 en ver-
der moesten er aan de hand van foto'
s een 20 tal accommodaties van voet-
balclubs uit de regio geraden worden.



Nog één week "HAMSTEREN"!
PRINGELS
KOKER 200 GRAM A 1.59

II

NU

Oh HAMBURGERS
KILO

Oh TULPEN
A nnoArmi2 BOSSEN
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PERLAAROM
PAK 500 GRAM

II

II

II

Oh MANDARIJNEN
NET KILO A 1.49

3 NETTEN VOOR

AMSTEL BIER
KRAT 24 FLESJES

NU

Oh PATAT FRITES
ZAK1KGAC0.89

2 ZAKKEN VOOR

COCA COLA
FLES 1.5 LITER A €0.87

NU 3 FLESSEN VOOR

II

II

II

GALLSGALL
VOORDEELSELECTIE
VRIJBUITER LICHTE
BORREL

1 liter

O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN
Ch HENGELO (G) f̂
(0575) 46 12 05 FAX (0575) 4646 12
Openingstijden:

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

zaterdag 8.00-17.00 uur

HENGEL O



Wat hoort niet in de papier- en glasbak?

Afval scheiden de moeite waard
Bijna de helft van het huishoudelijk afval leveren we gescheiden
in. Daarvoor staan overal glasbakken en zijn er voorzieningen
voor oudpapier, groente-, fruit- en tuinafval, textiel en klein che-
misch afval. De meeste mensen maken daar druk gebruik van. Dat
is de moeite waard. Afval bevat veel waardevolle materialen.
Hergebruik bespaart het gebruik van nieuwe grondstoffen en
energie. En er ontstaat minder vervuiling omdat er minder afval
verbrand of gestort hoeft te worden.

Recycling is ook financieel aantrekke-
lijk. Het verbranden van afval is per
kilo 9 eurocent duurder dan het recy-
clen. Meewerken aan het scheiden
van afval heeft dus een gunstige
invloed op de afvalstoffenheffing die
burgers aan de gemeente betalen.
Toch scheiden we ons afval nog niet
voldoende en ook niet zorgvuldig
genoeg. Het blijkt dat er nog heel wat

glas, papier en KCA in de vuilniszak
met restafval terecht komt. En dat is
jammer van alle herbruikbare materi-
alen en van het geld om al dat afval
te verbranden.

Zuivere afvalstromen
Voor het recyclen van materialen heb
je zuivere afvalstromen nodig. Van
een mengsel van papier en plastic

Doe de afvalrace
Het lijkt zo simpel: glas in de
glasbak, fruitschillen bij het GFT.
Maar bent u echt op de hoogte
van alle afvalscheidingregels? In
welke afvalbak hoort bijvoor-
beeld een oude videoband? Of
een oude stofzuiger? Test uw
kennis op een speelse manier in
"De Afvalrace? Het spel vindt u
op www.milieucentraal.nl

Het inzamelen van
oudpapier en karton
Een huishouden krijgt heel wat papier binnen: kranten, tijdschrif-
ten, reclamefolders, verpakkingen en noem maar op. ledere inwo-
ner van Nederland gebruikt per jaar ongeveer 120 kilo papier en
karton. Daarvan is 20 kilo te vies en te vuil voor hergebruik. Denk
aan vette taartdozen of aan pizzadozen met etensresten.Van de
100 kilo die wel geschikt is voor reycling, zamelen we per persoon
per jaar 60 kilo gescheiden in. Dat betekent dat gemiddeld per jaar
per inwoner 40 kilo voor hergebruik geschikt oudpapier en karton
in het restafval verdwijnt.

Het gebruik van oudpapier bij de pro-
ductie van nieuw papier is goed voor
het milieu. Er hoeven minder bomen
gekapt te worden. De vraag naar oud-
papier is groter dan het aanbod. Lever
die 40 kilo dus ook in bij het oud
papier. Ze komen goed van pas.

Lever alleen schoon oudpapier en kar-
ton gescheiden in, dus geen vieze
taartdozen en pizzadozen. Verwijder
plastic hoesjes en omslagen. Nietjes,
paperclips en vensters kunnen geen
kwaad. Gebruik dozen of papieren
draagtassen in plaats van plastic zak-
ken om papier te bundelen. Melkpak-

ken en frisdrankpakken bevatten een
kunststof laagje en kunnen daarom
niet bij het oudpapier. Op sommige
papierbakken staat dat er geen karton
in mag. Het gaat dan om het dikkere
golfkarton. Kartonnen doosjes van bij-
voorbeeld rijst zijn van een betere kwa-
liteit en kunnen wel bij het oudpapier.

Wel bij het oudpapier

Cadeaupapier
Computeruitdraaien
Eierdozen
Enveloppen
Golfkarton "
Kartonnen verpakkingen
Kranten
Papieren verpakkingen
Reclamedrukwerk
Schrijfpapier
Telefoongidsen
Tijdschriften

Niet bij het oudpapier

Behang
Carbonpapier
Diepvriesverpakkingen
Foto's
Frisdrankverpakkingen
Geplastificeerd papier2>

Keukenrollen (vuil)
Koffiefilters (vuil)
Sanitairpapier (vuil)
Verontreinigd (vuil) papier
W.C.papier (vuil)
Zuivelverpakkingen

lukt het niet om weer papier te
maken. Het recyclebedrijf moet dus
vooraf de vervuiling uit de afval-
stroom halen. Dat kost tijd en geld.
Gescheiden afval dat heel erg ver-
vuild is, is niet meer geschikt voor
hergebruik en belandt alsnog in de
verbrandingsovens.
Het is daarom belangrijk om zelf
zorgvuldig te zijn bij het scheiden
van afval. Het is dus handig te weten
wat wel en niet bij het oudpapier
mag, en wel en niet in de glasbak
mag. Niet iedereen heeft die kennis.
Reclamefolders worden soms met
plastic omslag en al in de papierbak
gegooid. En er gaan nog steeds gloei-
lampen of gebroken borden in de
glasbak.

Het inzamelen van glas
ledere Nederlander gebruikt per jaar ongeveer 27 kilo verpak-
kingsglas. Hiervan gaat ruim 21 kilo naar de glasbak. Bijna 6 kilo
komt nog in de vuilnisbak terecht. Glas kan oneindig hergebruikt
worden. Door het recyclen van glazen flessen en potten besparen
we veel grondstoffen en vooral veel energie. Jammer dus als glas
in de afvalovens verdwijnt.

Om na te gaan of iets in de glasbak
mag, kunt u de volgende vuistregel
aanhouden: alle lege eenmalige glas-
verpakkingen (flessen, potten) waarin
dranken, eten, cosmetica en medicij-
nen hebben gezeten mogen in de glas-
bak. Dus ook klein glas zoals potjes van
babyvoeding, kruidenpotjes, sausfles-
jes, parfumflesjes en deodorantflesjes.

Ander glas dan verpakkingsglas, zoals
theeglazen, drinkglazen en ovenscha-
len zijn niet geschikt voor hergebruik.
Vensterglas mag niet in de glasbak,
daarvoor is een apart inzamelsysteem.
Dit glas wordt namelijk op een andere
manier verwerkt om het geschikt te
maken voor recycling.
Voorkom vervuiling van de glasbak.

Gooi er geen kurken en doppen in.
Gooi er geen potjes halfvol met etens-
waar of medicijnen in, en ook geen
porselein, stenen kruiken of aardewerk
en serviesgoed.
Op kleur scheiden levert extra bespa-
ring op. Als glas goed op kleur is
gescheiden kan van de scherven zuiver
wit, groen of bruin glas gemaakt wor-
den. Van een mengsel van kleuren kan
alleen bruin glas gemaakt worden. Als
bij u in de gemeente afzonderlijke glas-
bakken staan voor wit, bruin en groen
glas is het dus belangrijk om uw glas
op kleur te scheiden. Rood en blauw
glas kunnen bij het groene glas.

Materiaal Waarom niet in de glasbak?

1) Kijk op de papierbak of dit kan, of vraag de gemeente
2) Geplastificeerd papier is bedekt met een plastic folie. U kunt dit vaststellen door

het papier te scheuren. Lukt dit niet, dan is het papier geplastificeerd.

Aardewerk (borden, bekers, enz.)
en stenen kruiken
Drinkglazen
Kristalglas

Lampen en TL-buizen

Opaal glas (wit, niet doorzichtig)

Vensterglas (ruiten)

Spiegelglas

Vuurvast glas (ovenschalen en
theeglazen)

En hoe zit
het met blik?
Voor het hergebruik van blikver-
pakkingen is het niet nodig om
deze apart te houden, zij mogen bij
het restafval. Magneten doen het
werk voor u en halen conserven en
alle andere blikken bij de verbran-
dingsinstallaties uit het restafval.
Daarna worden van het terugge-
wonnen blik weer nieuwe metalen
producten gemaakt, onder meer
verpakkingen. Zo bereiken we nu al
82% recycling.

Dit artikel is totstandgekomen
in samenwerking met SVM'PACT.
Meer informatie vindt u op:
www.svm-pact.nl

Aardewerk en stenen kruiken zijn niet van glas gemaakt. Ze horen bij
het restafval in de vuilnisbak.

rinkglazen hebben een andere samenstelling dan verpakkingsglas.
Kristalglas bevat loodoxide dat in verpakkingsglas niet is toegestaan.
Kristalglas moet bij het restafval.

loeilampen gaan bij het restafval, ze bestaan gedeeltelijk uit andere
materialen.
Spaarlampen en TL-buizen moeten bij het KCA, de starter is niet van
glas en bevat gevaarlijke stoffen.
Opaal glas bevat fluor. Dit komt bij omsmelting terecht in de afvalgas-
sen. Opaal glas moet bij het restafval.

ensterglas heeft een andere samenstelling dan verpakkingsglas.
Vensterglas kan bij de milieustraat van de gemeente worden ingele-
verd.
Spiegelglas is vensterglas met een laagje metaal. Spiegelglas kan bij
de milieustraat van de gemeente worden ingeleverd.
Vuurvast glas heeft een hogere smelttemperatuur dan verpakkingsglas
en smelt r.iet bij de verwerking van glasscherven. Vuurvast glas moet bij
het restafval.

milieu centraal geeft antwoord
Vraag:
Papier en glas worden apart ingezameld, maar
waarom plastic niet?

Antwoord:
Hergebruik van kunststof is alleen goed moge-
lijk als het op soort gescheiden wordt. In huis-
houdelijk afval zitten vele soorten kunststof. Het
is niet mogelijk die op soort te scheiden. Wel kan
kunststof in de verbrandingsinstallaties uit het

afval worden geblazen. Het wordt dan gebruikt als brandstof in elek-
triciteitscentrales en cementovens.

Meer weten over afval, verpakkingen en milieu? Bijvoorbeeld of een
oude mobiele telefoon bij het restafval mag?
Bel de Milieu Centraal Informatielijn 0900-1719 (15 cpm) of surf naar
www.milieucentraal.nl. U vindt hier praktische informatie over de vele
mogelijkheden om in het dagelijkse leven rekening te houden met het
milieu.



DANCïNi ; nisrc n i n K K
AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:
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In de Beachclub:
DJ Bert Dekker M A X

J£unbcir : Dcince classics ir iel lult!

4 AREA'S 1OO% FUN
Bolilius 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 *

Gelselaar, 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

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BDVU

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

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

Bizz Knits (roospatronen)
breigarens showmodellen

Fleecewol
gemêleerd
HEERLIJK ZACHT

(2 = lange sjaal)

95

Sokkenwol 1 —_A1.» 1250
10 voor | ••• •

per bol

Borduurstoffen - borduurzijde -
kruissteek - kussens - tafellakens -
borduurpakketten, o.a. Lanarte - Per-
min - Vervaco - Pallo, enz.

OOK ALTIJD LEUKE AANBIEDINGEN! Krommeweg 17, Elspeet
Tel. 0577-491411

e c e tt et

50

Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Hollandse biefstuk
Naturel- Pepersteak
of French Grill
3 stuks

Speklappen
met of zonder zwoerd
500 gram

Hips
Heeel dik varkensbovenbeen
500 gram

K
2?5

1?5

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038)37641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

Voor meer informatie plus een uitgebreide barbecuelijst kijk op www.ter-weele.nl

inname van:
* schoon puin

•puin/zand
• bouw- *n sloopafval

Tevens verkoop van:
• ophoogzand

• zwarte grond
• gebroken puin

(dubbel verpakt In plastic)

• f?

GRONDWERKEN
«TRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

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

Praktijk v. Marga Tump
Mesologie
ADIM Bewegingstherapie
Massage

Lid N.V.V.M.

Voor (chronische) klachten zoals
- vermoeidheid
- hoofdpijnen, duizeligheid
- huidaandoeningen
- buikklachten
- allergiën
- bekkeninstabiliteit
- spier- en gewrichtspijnen

Pr. Bernhardweg 28, Vorden
e-mail: margatump@chello.nl

tel.: 0575 555394

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

€NA Financieringen
Hypotheken

t/V^I II l 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

Weekblad Contact,
het weekblad waar men naar uitkijkt:

familie-advertenties, aanbiedingen van de bakker, de slager,
groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het belangrijk te werken per editie;
dan blijft het betaalbaar voor de kleine man!

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

FOCWA
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

«HMMMMM jjjjjgjjjjjt agjjjjjjj* WËÊ&tBfflj&iiiiiÊ£Miiiij&

•̂Ji Jr^iV mr^Êk

DOOR
KORTIMGEM

V A IM
5O%
OF HOGER

SALE
SALE

SALE
SALE

SALE

w
GAA
DOOR
KORTIMGEM

%
OF HOGER

mode voor het héle gezin

NU 30 FILIALEN,
OOK IN UW REGIO!

VOOR ADRESSEN:
WWW.TDUNTE-FASBION.NL



Teampresentatie wegraceteams Squash

Hans Smees, een van de rijders van de PRA

Op zaterdag 5 februari a.s. om
19.30 uur wordt bij café Mentink
in Ruurlo een teampresentatie
gehouden van de wegraceteams
Jaap Kingma racing en Performan-
ce Rating Achterhoek (PRA).

Onder het genot van een hapje en een
drankje kan men kennismaken met de
mensen achter de teams die hard wer-
ken om dit seizoen goede resultaten
neer te zetten. Het Jaap Kingma team
bestaat sinds 2002. De coureurs voor

dit seizoen zijn Bram Appelo (Terwol-
de) en Hans Smees (Harreveld), zij ko-
men uit in de klasse 250cc. De 12-jarige
Jerry van de Bunt (Nederlands minibi-
ke kampioen 2003) is als jong talent
toegevoegd aan het team. Hij mag zich
nu verder ontwikkelen in de minibike
klasse om over enkele jaren misschien
over te stappen naar de 125cc.
Stichting PRA bestaat sinds eind 2000
en bestaat in het seizoen 2005 uit
Hans Smees, Richard Buchly en Tonny
Wassink. Hans Smees komt zoals ver-

Foto: Henk Teerink

meld uit voor het JKR team. Voor ver-
dere informatie kan men terecht op
www.performanceracing.nl
Na de teampresentatie, om ongeveer,
20.00 uur, is er een gigantisch feest
m.m.v. De Bikkels, De Motorband
(gelegenheidsformatie bestaande uit
Bennie en Gijs Jolink en Hendrik Jan
Lovink) en DJ Show Moving Melodies.
kaarten zijn te koop bij café de Tol (Zel-
hem), Ragnhild Mode (lichtenvoorde),
Garage Wassink (Hengelo) en Café
Mentink (Ruurlo).

Eric Clarys wint Open Berkelland Dartstoernooi

De Belgische top darter Eric Clarys
heeft zondag het eerste Open Ber-
kelland Dartstoernooi gewonnen.
In de finale versloeg de Belg op het
hoofdpodium van restaurant-par-
tycentrum De Luifel de Nederland-
se top darter Josephus Schenk uit
Zutphen. Schenk was eind vorig
jaar nog uitermate succesvol tij-
dens het wereldkampioenschap
darten van de PDC-bond in het En-
gelse Purfeet.

Mede door de inbreng van de twee top
darters en met de inschrijving van de
in Enschede woonachtige voormalige
Engelse darter Ronny Peel kende het
eerste Open Berkelland Dartstoernooi
een hoog niveau en werd het een uiter-
mate succesvol evenement. Initiatief-
nemer en medeorganisator van het
toernooi was Erik Eggink uit Ruurlo.
Met het maximale aantal van 256
mannelijke darters was het toernooi
namelijk ook volledig volgeboekt.
Daarnaast namen ook vijftien vrou-
wen deel aan het toernooi. Erik Eggink
had voor het toernooi de hulp ingeroe-

pen van Ed van Haaften van Ed's Dart-
shop uit Aalten. Op verzoek van het
tweetal verleende ook Henk Krol uit
Ulft als wedstrijdleider van de overkoe-
pelende Darts Club Achterhoek (DCA)
zijn medewerking. Het Open Berkel-
land Dartstoernooi behoorde met
ruim 270 deelnemers tot een van de
grootste dartstoernooien die tot op hè
den in de Achterhoek werd georgani-
seerd. In totaal had de organisatie
ruim duizend euro aan prijzengeld be-
schikbaar gesteld. Alleen al voor de
winnaar bij de mannen lag zondag-
avond rond negen uur toen de finale
werd gespeeld 300 euro klaar. Het toer-
nooi begon 's middags om een uur vol-
gens het singel 501 knock-outbestof-fi-
ve systeem. De verliezers waren niet di-
rect uitgespeeld maar kregen een her-
kansing in de verliezerronde. Leden
van talloze dartsclubs uit de nieuwe
gemeente Berkelland maar ook uit de
verre omgeving van Ruurlo waren van
de partij. Uit Ruurlo hadden onder-
meer leden van de dartsclubs van café
De Tapperij en eetcafé De Naober zich
ingeschreven voor het toernooi. Door

de massaliteit was het af en toe drin-
gen geblazen voor de in totaal 32 wed-
strijdbanen waarop gespeeld werd. Na
het succes van zondag overweegt Erik
Eggink om volgend jaar opnieuw een
Open Berkelland Dartstoernooi bij De
Luifel te organiseren. Eggink: "De be
langstelling overtrof al onze verwach-
tingen. Door de drukte was het inder-
daad bij sommige banen dringen ge
blazen. Maar we hebben bijna alleen
maar positieve reacties ontvangen over
de organisatie. Mocht de belangstel-
ling volgend jaar weer zo groot zijn
dan willen we in samenspraak met Pa-
trick Lehman van De Luifel naast de
grote zaal en zaal De Rank ook graag
over de serre en het eetgedeelte van De
Luifel beschikken." De finale bij de
vrouwen ging zondagavond tussen
Wilma te Winkel uit Winterswijk en
ma Lusink-Florijn uit Ruurlo. Te Win-
kel bleek uiteindelijk de beste vrouwe
lijke deelneemster te zijn van het eer-
ste Open Berkelland Dartstoernooi. De
finale in de verliezerronde bij de man-
nen werd gewonnen door Randy Lefe
rink. Olaf Oriëns eindigde als tweede.

EUREGIO-COMPETITIE
Voor alle acht teams van Squash Cen-
trum Vorden werden afgelopen zon-
dag de eerste competitiewedstrijden
in het nieuwe jaar gespeeld. Squash
Vorden l speelde een uitwedstrijd in
Hengelo tegen Hengelo l en Citadel l
uit Enschede. Voor de stand in de pou-
le was vooral de uitslag tegen het
thuisspelende team van belang. Hen-
gelo l staat eerste in de poule, met 5
punten voorsprong op de nummer 2
en dat is Squash Vorden 1. Helaas werd
de voorsprong met l punt uitge
bouwd, want Hengelo l won met 3-2
van Squash Vorden 1. De andere wed-
strijd, tegen Citadel l, was wel een 3-2
overwinning voor Vorden l, maar te
gen deze middenklasser waren de ver-
wachtingen beter.

Squash Vorden 2 staat in de onderste
regionen van de poule en speelde zon-
dag tegen twee teams, Hengelo 2 en
Squash Plus l uit Doetinchem, die
daar ook rondzwerven. Ondanks dat
Hajo Stok (die volgens eigen zeggen
speelde als een zoutzak) zijn twee par-
tijen verloor wist Squash Vorden 2 de
beide wedstrijden ruim te winnen en
dat was voor deze mooie winterdag
niet slecht.

Het derde herenteam van Vorden,
Squash Vorden 3, heeft afgelopen zon-
dag belangrijke punten laten liggen
door met 5-0 te verliezen van Citadel 2.
Deze ploeg uit Enschede stond slechts
drie punten onder Vorden en staat nu
door de ruime overwinning enkele
punten boven Vorden. Ook van Tops-
quash Nijkerk 2 wist het Vordense
team niet te winnen, maar hier was
het puntenverschil minimaal: 3-2.

Drie van de vier gemengde teams van
Vorden komen de tweede helft van het
seizoen uit in dezelfde poule en be
gonnen zondag met een driehoek-
swedstrijd tegen elkaar in Vorden. Dit
betekent dat Vorden 6 tegen Vorden 7
en Vorden 8 speelde en dat Vorden 7
en Vorden 8 ook nog tegen elkaar
speelden. Squash Vorden 6 kon aan
het eind van deze dag tevreden naar
huis gaan, want zij wisten met 5-0 en
4-1 te winnen. Alleen Arie van Boven
zal over zijn eigen partij tegen Michiel
Regelink minder tevreden zijn. Arie
had 2 games van Michiel gewonnen,
maar gaf zijn voorsprong, en daarmee
de overwinning, uit handen. Squash
Vorden 8 was blij met het resultaat
van deze dag want zij wisten met 4-1 te
winnen van Squash Vorden 7.

JEUGDTOERNOOI
Op woensdag 29 december jl. werd
voor de 2e keer in Vorden een jeugd-
toernooi gehouden. Dit keer deden
maar liefst dertig deelnemers mee. De
deelnemers waren afkomstig uit o.a.
Zwolle, Ede, Apeldoorn, Vorden, Doe
tinchem, Westervoort en Bocholt (D).
Er werd gespeeld in drie leeftijdscate
gorieën: tot 13 jaar, tot 15 jaar en tot
18 jaar.
In de categorie tot 13 jaar moest Lars
Cavadino uit Doetinchem de titel ver-
dedigen. Na een spannende halve fina-
le moest hij Stijn Wessels uit Wester-
voort feliciteren. Nieuwkomer Emiel
Pardij s uit Vorden was in de finale te
gen Stijn Wessels veruit de sterkste en
ging daarom met de Ie prijs naar huis.
In de categorie tot 15 jaar speelde de
slechts 12-jarige Quirine Tatuhey uit
Ede superieur. Ondanks dat ze in een
hogere leeftijdscategorie meedeed ver-
sloeg dit supertalent iedereen.

Kai Verminnen en Marvin Blöker, bei-
de uit Bocholt (D), troffen elkaar in de
halve finale. Kai wist deze partij te
winnen, maar verloor van Quirine in
de finale.
In de categorie tot 18 jaar werd dezelf-
de finale gespeeld als bij het vorige
toernooi, namelijk tussen Jitschar Bui-
nink uit Lelystad en Nonni Das uit
Ede. Jitschar was zeer gebrand revan-
che te nemen, maar wederom was
Nonni te sterk. De goedspelende Min-
ka Beunk uit Apeldoorn werd in deze
categorie derde.

Wederom was dit jeugdtoernooi goed
verlopen en alle deelnemers gingen
aan het eind van de dag tevreden naar
huis.

OLIEBOLLENTOERNOOI
Net als voorgaande jaren werd in
Squash Centrum Vorden weer een
oliebollentoernooi gehouden.

Op 9 januari jl. verzamelden spelers
van verschillende centra zich om een
sportieve strijd aan te gaan.

Bij de Dames D hadden 6 speelsters
zich opgegeven en daarom werd in
één poule gespeeld.

Na een lange dag, waarbij elke dame
maar liefst 5 wedstrijden had ge
speeld, was de poulewinnares bekend,
namelijk Anita van Houte.

Tweede van de poule werd haar team-
genoot uit Squash Vorden 8, Carla
Ponsen.

Dames C speelde in twee poules en dit
betekende dat twee halve finales en
een finale gespeeld werden. In de fina-
le was Gonnie Veldink uit Vorden te
sterk voor Samantha van de Roest uit
Doetinchem.

Dit oliebollentoernooi kende genoeg
Heren E-spelers om deze in te delen in
twee poules. De uiteindelijke finale
werd door de Mats van de Seijp een-
voudig en snel gewonnen van Henk
van de Berg.

Henk had al zijn krachten gebruikt in
de halve finale tegen zijn zoon. Vader
en zoon hadden afgesproken om deze
strijd flink aan te gaan en dit resul-
teerde in een driesetter met hoge set-
standen.

Ook in de halve finale van Heren D
werd een familiepartij gespeeld, na-
melijk tussen de broers Te Rietmole.

Iwan te Rietmole had, nadat hij had
gewonnen van zijn broer, genoeg ener-
gie over om ook André Balvert, die ge
tipt was als winnaar, in de finale te
verslaan.

De halve finales van Heren C trokken
bij de overige deelnemers veel bekijks,
want drie van de vier spelers zijn lid
van Squash Centrum Vorden en speel-
den een thuiswedstrijd.

De uit Deventer afkomstige Marcel
Maassen trok zich hiervan niks aan en
ging door naar de finale. Bart Goodin,
die wel competitie speelt, maar weinig
deelneemt aan toernooien, was voor
Marcel Maassen al snel te sterk en ging
daarom met de Ie prijs naar huis.

Bij de Heren B gebeurde in de halve fi-
nale een vervelend incident, want Ur-
by Duin gleed bij het instappen weg,
waardoor hij een pijnlijke blessure
aan zijn hamstring opliep.

Hoewel Ralf Siepen in de halve finale
wel voor stond, maar de wedstrijd nog
niet had gewonnen, ging hij hierdoor
direct door naar de finale. Ralf Siepen,
die in Duitsland woont en speciaal
voor dit toernooi naar Vorden komt,
ontmoette in de finale een goedspe
lende JK Veldink.

JK, afkomstig uit Vorden, speelde voor-
al verdedigend zeer sterk, maar kon de
ballen onvoldoende afmaken. Ralf
profiteerde hiervan en ging met de Ie
prijs naar huis.

Uitslagen zondag 16 januari 2005
Hengelo l - Squash Vorden 1: 3-2
Citadel l - Squash Vorden 1: 2-3
Hengelo 2 - Squash Vorden 2:1-4
Squash Plus l - Squash Vorden 2: 2-3
Topsquash Nijkerk 2 - Squash Vorden 3:
3-2
Citadel 2 - Squash Vorden 3: 5-0
Squash Vorden 6 - Squash Vorden 7: 5-0
Squash Vorden 6 - Squash Vorden 8:4-1
Squash Vorden 7 - Squash Vorden 8:1-4

Programma zondag 13 februari
Uit-wedstrijden:
Didam l - Squash Vorden l
Squash Plus l - Squash Vorden l
Squash Hellendoorn l - Squash Vorden 2
Squash Apeldoorn l - Squash Vorden 2
Citadel 3 - Squash Vorden 3
Squash Bodyfit l - Squash Vorden 3

Thuis-wedstrijden:
Squash Vorden 4 - Borken l
Squash Vorden 4 - Fit Care Heino l



Help slachtoffers aardbeving Azië
Veelgestelde vragen
aan de SHO

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

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

Samenwerkende
Hulporganisaties

Artsen zonder grenzen
Kerkinactie

Mensen in Nood / Cordaid
Nederlandse Rode Kruis

Novib
Stichting Vluchteling

TearFund
Terre des Hommes
Unicef Nederland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Help slachtoffers
aardbeving Azië!

De hulporganisaties zijn in actie
Help nu en geef

www.giro555.nl

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

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

Bron: http://www.giro555.com

Ramp Azië - giro 555

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

beschikbaar.

Ramp Azië - giro 555



Versvoord
PLUS
Navel-
sinaasappelen
Net 2 kilo

PLUS
Hand/pers- L|£
sinaasappelen
Net 2 kilo

PLUS
Rode grapefruits'
Net 5 stuks.

PLUS
Mandari
Net 1 kilo

Sappige Citrusweek!

PLUS
Appel citroenvlaai*

Blister 0 26 cm

NORMAAL 7.99

Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

Varkensschnrtzels
Naturel of gepaneerd. 500 gram

igelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

PLUS
Roomijs

Diverse smaken. Bak 1 liter

NORMAAL 1.99

49

Pitloze
witte druiven

500 gram

49

Griekse^H
navel-
sinaasappeli
Net 3 kilo

Magere hamlappen
Kilo

E L D E R S 6.98

__g____|_____________^g^_^__^____^_^_____________g_g_^

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweq 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 72A2 FC Lorhpm vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Tel 0573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.ptussupermarkt.nl

LU
03/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

opgeteld de beste!
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