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OUDE OPEL?
Nieuwe beurt. Nu v.a. 148,50. Met gratis APK!

Geldig tot bouwjaar 1999.

Johanna Dijkman is op 1 januari 1976
als leidster bij ‘Peuterpret’ begonnen.
Zij weet zich de details nog als de dag
van gisteren te herinneren. Terugkij-
kend zegt ze: ‘Mijn zonen waren toen
vijf en acht jaar oud. Zij gingen over-
dag naar school en ik wilde in die tijd
nog graag wat gaan doen. Ik deed in
de buurt al wel aan oppas, omgaan
met kinderen heb ik altijd leuk gevon-
den. Daarvoor ben ik ook nog negen
jaren werkzaam geweest in een gezin
van een onderwijzers- echtpaar. Toen
Miny Klein Lebbink (destijds voorzitter
van ‘Peuterpret’, redactie) mij vroeg of
ik daar peuterleidster wilde worden,
heb ik direct ‘ja’ gezegd.

Twee morgens in de week, op dinsdag-
en donderdagmorgen. Een aantal ja-
ren geleden heb ik gekozen voor al-
leen de vaste dinsdagmorgen. Gemid-
deld zo’ n 15 peuters. (Tussen twee
haakjes in totaal bezoeken circa 40
peuters de peuterspeelzaal). De peu-
ters bij mij in de groep zijn 3 en 4 jaar,
de meeste heb ik één jaar, hooguit 1,5
jaar onder mijn hoede. Met name de
spontaniteit van de kinderen vind ik
heel erg leuk. De dag voor de peuters
begint met voorlezen door een ‘voor-
leesmoeder’, dan gaan ze spelen of
werkstukjes maken voor b.v. de kerst,
Sinterklaas, moederdag, vaderdag en
natuurlijk ook ‘ dingetjes’ maken voor
de verjaardagen van vader, moeder,
oma en opa. Zo zijn ze de hele morgen
bezig’, zo zegt Johanna.

Miny Klein Lebbink weet ook nog heel
goed wanneer Johanna Dijkman bij
‘Peuterpret’ is begonnen. Miny: ‘De
peuterspeelzaal bestond toen nog pas,
hooguit anderhalf jaar. De raad van
Warnsveld (Vierakker-Wichmond be-
hoorde toen nog bij de gemeente
Warnsveld) verschafte op gegeven mo-
ment een krediet voor de aanschaf
van nieuw meubilair in de peuter-
speelzaal in die plaats. Samen met en-
kele andere moeders in Wichmond
bedachten we toen een plan. Als wij
dat oude meubilair uit Warnsveld
kunnen krijgen, dan kunnen we ook
hier in Wichmond met een peuter-
speelzaal beginnen. We kregen het
meubilair en bovendien ook nog een
startsubsidie van duizend gulden! Zo
is het destijds begonnen en wat zo op-
merkelijk is ‘Peuterpret’ is nog steeds
in hetzelfde gebouw gehuisvest.

DE SPIL WAAROM HET DRAAIDE
Johanna Dijkman vertelde mij in die
dagen dat, wanneer haar jongste zoon
Mark ook naar de basisschool zou
gaan, zij wel een paar morgens in de
week leidster in de peuterspeelzaal
wilde zijn. Blij dat ze dat heeft gedaan,

want wij zijn in al die jaren ‘ heel dik
tevreden’ over Johanna geweest’, zo
zegt Miny Klein Lebbink. En ze zijn
nog zeer tevreden in Wichmond en
Vierakker, getuige de woorden van de
huidige voorzitter Esther Bakker. Zij
schetste de verdiensten van Johanna
voor ‘Peuterpret’ als volgt: ‘ In al die ja-
ren is Johanna de spil geweest waarom
het draaide. Met name zo rond 1998
toen de peuterspeelzaal door allerlei
strubbelingen bijna met sluiting werd
bedreigd. Samen met een aantal ou-
ders heeft Johanna er toen voor ge-
zorgd dat de peuterspeelzaal bleef
draaien. In Wichmond en Vierakker
kennen ze je allemaal. Wij hopen dat
je nog een tijd bij ons werkzaam zult
zijn’, zo sprak Esther Bakker lovend
onderwijl ze haar een geschenk en
bloemen aanbood.

En over bloemen gesproken, die wa-
ren er afgelopen dinsdagmorgen in
overvloed. Die dag (17 januari) was Jo-
hanna niets vermoedend van de din-
gen die komen zouden, naar de peu-
terspeelzaal gegaan. Er werd zoals te
doen gebruikelijk voorgelezen, de kin-
deren volgden een spellencircuit, kort-
om een dinsdagmorgen zoals alle an-
deren. Dus niet, zo bleek. Johanna was
30 jaar peuterleidster en dat mocht
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij
gaan!. Plotseling, kwamen daar, zo
rond de klok van elven, moeders, va-
der, oma’ s van de peuters op haar af.
De één had bloemen bij zich, de ander
een geschenk onder couvert. Toen pas
had ‘tante Johanna’ het in de gaten, zij
kwamen haar gelukwensen met haar
jubileum.

Toen de koffie met cake was geser-
veerd, plotseling een geroezemoes bij
de ingang van de zaal. De deur ging
open en een lange rij peuters kwam op
tante Johanna af. De peuters hadden
allemaal een bloemetje bij zich. ‘Een
bloemetje omdat ik jou zo aardig vind
en omdat ik zoveel van je houd’, zo zon-

30 jarig jubileum bij peuterspeelzaal 'Peuterpret'

'Tante' Johanna (Dijkman) verrast 
door alle aandacht en de vele bloemen!

Ooit zei Johanna Dijkman : ‘Als ik
50 jaar ben, stop ik als leidster bij
de peuterspeelzaal ‘Peuterpret’ in
Wichmond'. Inmiddels is Johanna
64 jaar (in juni wordt zij 65) en heeft
zij diep in haar hart eigenlijk nog
helemaal geen zin om haar werk-
zaamheden te beëindigen. Ze aar-
zelt nog. Wanneer zij dan begint te
vertellen over haar vijf maanden
oude kleindochtertje Noor die ook
over een paar jaren naar de peuter-
speelzaal zal gaan, dan zie je aan
het gezicht van Johanna dat ze dat
eigenlijk nog wel graag zou willen
meemaken. Oma en kleindochter
samen op de peuterspeelzaal. Zou
toch prachtig zijn. Hoe dan ook, de
tijd zal het leren!

Bloemen van de peuters

Trouwen in een echt Kasteel?

Kasteel rondleiding op vrij-zat en zondag om

11.00 / 13.00 en 15.00 uur en op afspraak

Info@kasteelvorden.nl

www.kasteelvorden.nl

gen de peuters. Tante Johanna was
zichtbaar ontroerd en sprak ‘ Oh, wat
lief allemaal’ Ook de peuters vonden
het prachtig en genoten vervolgens
van een heerlijk pakje ‘prik’. Weet je,
zo zij Johanna Dijkman in een eerste
reactie: ‘Al die aandacht hoeft voor
mij niet zo. Ik blijf het liefst op de ach-
tergrond. Als ik straks thuis kom en ik
zet al die bloemen op het water, dan
zal ik pas beseffen, wat een leuke dag
het vandaag was”!
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� Nordic walking cursus
met de juiste techniek om

beter te bewegen, fitter te

worden en conditie op te

bouwen Informatie: 0575-46

36 03.

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Op verantwoorde en
gezonde wijze afslanken
en uw gezondheid en
energie verbeteren. Meer

dan 40 miljoen tevreden ge-

bruikers! Informatie: Jerna

Bruggink 0575-463205.

� HERBALIFE: voor info en

gratis vetmeting, bel Bianca

te Veldhuis (0575) 46 48 82.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,

tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.

(06) 51 60 15 16.

� Denk ook eens aan onze
huidverzorgingsproducten.
Ook leuk als origineel ca-

deautje! Op afspraak kunt u

alles gratis uit proberen. Ik

ben erg benieuwd naar uw

mening. Nieske 06-54 32 66

69 Herbalife.

� Argentijnse Tangoles-
sen - Al 5 jaar Passie in

Leesten! Kerkhofweg 15 te

Warnsveld. Info: 515567.

� Ruurlo, opnieuw beschik-

baar per direkt: 2 kamers
met gez. gebr. van keuken en

badkamer. Ook te gebruiken

als kantoor met opslagruimte.

Tel. (0573) 45 37 60.

� Te koop: Wegens om-

standigheden. Goed onder-

houden 4 deurs. Hyundai
Excel 1.3 GS. BJ. 1995

37.000 km. Vraagprijs 

€2.175,00. tel: 0575-556914

� Vereniging Bomenbelang
nodigt u uit voor een lezing
door de heer Regtop van

Natuurmonumenten over het

beheer van bomen en land-

schappen op woensdag 1
febr. Hotel Bakker, aanvang

20.00 uur. Toegang gratis.

� Veiling Commissie Vorden

vraagt: goederen voor de te

houden veiling, pleinmarkt en

boekenbeurs. U kunt deze

doorgeven op de volgende

telefoonnummers (0575) 55

14 86 / 55 21 04 en 55 17 87.

� Wie heeft onze rood-

bruine kat gezien? Wordt

vermist in Vorden sinds 06-

01-06. Haar naam is Chip.

Tel: 0575 - 552076 (Rob &

Tanja).

� Gevraagd: medewerkster

voor schoonmaak en keu-

kenwerkzaamheden op een

kampeeraccommodatie.

Brieven onder nr. M 13-1,

Bureau Contact, postbus 22,

7250 AA Vorden.

� T.K. lamp voor lichtthe-
rapie (Philips 3300) prijs: 

€ 100,- tel.: 0575- 54 39 24.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 januari 10.00 uur ds. C. Bochanen uit Dieren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 januari 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 januari 10.00 uur dhr.H.J. Boon, Zelhem.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 29 januari 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Vo-
kate.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 28 januari 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor
Zondag 29 januari 10.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor.

Huisarts

Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende

ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon

0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.

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

Apotheek

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

Tandarts
28/29 januari W.A. Houtman Vorden, tel 0575- 55 22 53.
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; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 

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

Politieteam Bronckhorst

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

Ambulance 

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

Dierenarts 

Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Wooncorporatie ProWonen

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

VVV-kantoor 

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

Algemeen Maatschappelijk werk

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

Yunio Oost Gelderland

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

Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-
baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 

telefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nl.
Vorden: Zutphenseweg 1c.

Sensire thuiszorg

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

Amivedi

Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. Info Dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling, tel. (0900)
20 21 210. Dierenambulance, tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

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

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

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

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

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

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

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

Dagmenu’s
25 jan. t/m 31 jan. 2006

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

Bestellen mag maar hoeft niet.

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

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

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

Prijs voor soep € 2,25 p.p.

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

Woensdag 25 januari
runderbouillon met vleesstrudel / boerenkool, spekjes,
rookworst, speklap, jus en zuur.

Donderdag 26 januari
bami pangang met nasi, pindasaus, atjarsalade en 
kroepoek/ fruitsalade met slagroom

Vrijdag 27 januari
champignonsoep / kipfilet met stroganoff saus, gebakken
aardappelen en groente.

Zaterdag 28 januari (alleen afhalen)
varkenssaté, zigeunersaus, gebakken aardappelen en
groente / ijs met slagroom.

Maandag 30 januari
gesloten.

Dinsdag 31 januari
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente /
ijs met slagroom.

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

� Frankrijk/Auvergne T.h.
comf. vr.st. huis, rustig gel.

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

homes.com/lamartiniere.html

tel. 0033470667226.

� Gevraagd enthousiaste en

zelfstandige hulp in de

huishouding voor 3-5 uur

per week. Telefoon: 0575-55

44 37 of 06-51 06 46 39.

� Ruurlo, opnieuw beschik-

baar: zit/slaapkamer met
volledig pension op 1e etage

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

45 37 60.

� Te koop: moederbord

merk Chaintech incl. proces-

sor AMD Athlon 1700 (samen

€ 55) en een voeding (€ 10).

Tel.: 0575-554394.

� Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,

tel. (0314) 62 19 59.

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Amarettovlaai 
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 wit bus 
€ 4,00

Weekendaanbiedingen 

Zonnestraal
Donker meergranenbrood vol zaden en pitten

€ 1,95

Kaneeltulband 
Winterse tulband van cake met kaneel

€ 3,50



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

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Trouwringen
Uniek en altijd anders,
precies zoals je bent.

Een sieraad dat bij je past.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543 - 451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

2 TROUWRINGEN VERANDEREN

uurwerk reparatie-atelier
Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort

Tel.: 0543 - 47 78 30

Gespecialiseerd

in de reparatie van

zogenaamde

„vintage” horloges.

Tevens in- en verkoop

van jaren

50, 60 en 70 horloges.

uurwerk reparatie-atelier

Jan Ubels

Moegestreden en omringd door zorg is heden

overleden onze lieve zoon, mijn broer, zwager en

onze oom

Gerrit Hendrik Klein Lenderink

* Vorden, 3-11-1952 † Zutphen, 18-1-2006

Vorden: J.B. Klein Lenderink †

H.J. Klein Lenderink-Wolsheimer

Wichmond: Jan Klein Lenderink

Gracia Klein Lenderink-Zweverink

Jacobien

Anne-Wil

Zutphen, ,,Sutfene” lokatie Slingerbosch

Correspondentieadres:

Baakseweg 6, 7251 RH Vorden

Onze dank gaat uit naar doktoren en verplegend

personeel van Verpleeghuis Sutfene afdeling

Wijnhuis te Zutphen.

De begrafenis heeft op maandag 23 januari op de

Algemene Begraafplaats te Vorden plaatsgevon-

den.

Geen zonnestraal is mooier dan het wonder van

een kind. In onze harten zijn wij dankbaar dat jouw

leven bij ons begint.

Merle
is geboren op 18 januari 2006 om 21.19 uur. 

Zij weegt 4460 gram en is 52 cm lang.

Erwin Hiddink en Saskia Peters

Katlyn

de Boonk 33

7251 BT Vorden

Tel.: 0575 - 55 53 06

,, ’t was mooi”

Heel verdrietig geven wij u kennis van het plotse-

linge overlijden van mijn lieve, zorgzame man, on-

ze vader en opa

Johan ten Have

13 mei 1923                                   22 januari 2006

J. ten Have-Scholtens

Gerhard en Josje

Vincent, Manon

Han en Erna

Mathijs, Lieke, Geert en Guus

Peter en Ellis

Jeroen, Luuk en Chris

Het Hoge 67

7251 XV Vorden

Pa is thuis.

De afscheidsdienst zal worden gehouden, vrijdag

27 januari om 13.45 uur in de N.H. Kerk te Vorden. 

Voorafgaande is er aldaar van 12.45-13.30 uur ge-

legenheid om afscheid van pa te nemen.

Aansluitend vindt om 14.45 uur de begrafenis

plaats op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in ’t

Wapen van ’t Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl
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Vleeswarenkoopje

Gebraden rollade 
rund of varkens 150 gram € 2.25
Keurslager Koopje

Shoarmapakket (+ 5 broodjes 
+ saus)
500 gram € 5.50

Special

Spekstrudel 100 gram € 1.20
Kookidee

Ribkarbonades 4 stuks € 4.98
Ontbijtidee

Parmaham 100 gram € 2.69
Maaltijdidee

Boerenkool per portie 500 gram€ 3.25

THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

BALUSTRADE ZAAL :

HITZONE
BALUSTRADE ZAAL :

HITZONE

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

Buitenlands gedistilleerd,
WKD en Smirnoff Ice

deze avond voor 1 munt

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

Buitenlands gedistilleerd, 
WKD en Smirnoff Ice 

deze avond voor 1 munt

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

ZATERDAG 11 FEBR.ZATERDAG 11 FEBR.

Is meer dan Bloemen & Planten Alléén!!

Groen Groep

Vorden en Warnsveld

Bloemsierkunst
Elbr ink

Vorden
Warnsveld

Gerbert & Jessica Halfman

4 jaar zelfstandig ondernemers!!

Feestje!!
Diverse leuke aanbiedingen op vrijdag 27-01 en 

zaterdag 28-01-2006. 

Voor elke betalende klant lig er een 

leuke en bloemrijke attentie klaar!

Bloemetje bestellen, Elbrink bellen!

Tel. 0575 - 55 14 36   Fax 0575 - 55 10 75

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

Spuiterij
Vos Vorden

voor: 

uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg 11a

7251 JG Vorden  

Tel. 0575-476600

Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij



DASH DAMES 1 - VICTORIA DAMES 1
In het nieuwe tenue gesponsord door
Friso Woudstra architecten en Strada
Sports begon Dash zeer goed aan de
wedstrijd. Dash kon goed meekomen
met de tegenstander, het ging dan ook
gelijk op. Aanvallend scoorde Martine
Slütter veel punten. Door beter aanval-
lend spel en goed werk in het achter-
veld kon Dash deze set binnenhalen
met 20-25.

In de tweede set was er niks meer te be-
kennen van het goede spel in de eerste
set. De pass werd niet goed gebracht
waardoor de aanval er niet uitkwam.
De tegenstander maakte daar goed ge-
bruik van en won deze set met 25-14. 

De derde set wilde Dash de draad weer
oppakken, maar dit lukte niet. De goe-
de invalbeurt van Karin Kamphuis
was helaas ook niet voldoende, er wa-
ren weer veel persoonlijke fouten en
aanvallend scoorde Dash te weinig.
Victoria kon deze set binnenhalen
met 25-21.

In de vierde set kwam Dash al snel op
een achterstand van 7-1. Hoewel de da-
mes van Dash hun best deden, kwam
het er niet uit. Het enthousiasme was
niet optimaal, waardoor het niet beter
ging. De laatste set werd met 25-11 ver-
loren en hiermee dus een nederlaag
van 3-1. 

De volgende wedstrijd weer nieuwe
kansen, deze wordt gespeeld op 28 ja-
nuari om 17.00 in sporthal het Jebbink
waarin Dash het opneemt tegen de da-
mes van BAS/WIVOC. 

UITSLAGEN:
Zaterdag 21 januari 
Smash '68 D1 - Dash D2 1-3; Victoria
D1 - Dash D1 3-1; Smash '68 D4 - Dash
D5 2-3; Dash JC - Dynamo-Neede JC1 4-
0; Dash MB2 - DOC ST. ORION MB1 0-4;
Dash circ. 2 - DVO 1-3; Dash MC1 - VCV
MC1 0-4; Dash D6 - Willems Gemini
D5 0-4; Dash H3 - Dynamo Neede H4 1-
3; Dash D3 - Dynamo Neede D4 2-3;
Dash H2 - Overa H1 1-3; Dash D4 - Tor-
nado Laren D2 1-3; Dash H1 - Victoria
H2 1-3.

Dinsdag 24 januari
Velswijk ASV H2 - Dash H2 d'n Draejer.

Zaterdag 28 januari
Aalten GUV GREVEN BOVO JC2 - Dash
JC1 Aladnahal; Varsseveld VC MB1-
Dash MB2 van Pallandthal; Borculo
Willems Gemini MC1 - Dash MC1 't
Timke; IJzevoorde V.IJ.V H1-Dash H3 de
Pokkershutte; Westervoort Wevoc H2 -
Dash H1 de Pals;v IJzevoorde V.IJV D2 -
Dash D6 de Pokkershutte; Revoc Revoc
D1-DashD3 't Asterloo; Dash circ. 1 -
WSV; Dash D2 - DES D1; Dash MB1 -
Harfsen MB1; Dash D5 - Revoc D2;
Dash D - BAS WIVOC D1.

Vo l l e y b a l

Voor het toernooi werden gelegen-
heidsteams samengesteld van steeds
een jeugdlid met zijn/haar vader of
moeder. Voor sommige ouders was dit
een eerste ervaring met de badmin-
tonsport voor anderen een gelegen-
heid om nog eens te kijken wat ze er
nog van konden. Voor de jeugd een
leuke manier om aan vader en moe-
der te laten zien wat ze het afgelopen
jaar al geleerd hebben. Er werd met
volle overgave gestreden en er vloei-
den heel wat zweetdruppeltjes. Dat
leverde ongetwijfeld wat stramme
spieren op het weekend. Door de wed-
strijden in de vorm van een ganzen-
bordtoernooi te organiseren werd de
eindstand bepaald door de badmin-
tonresultaten en het geluk bij het dob-
belen. Om ervoor te zorgen dat nie-

mand vastliep in de best wel ingewik-
kelde puntentelling werd elke wed-
strijd begeleid door een van de senio-
ren van de vereniging. Het toernooi
kende twee winnaars: Rob Kroeze en
Nymfe Waarle. Bart Tiessink eindigde
daarachter op de derde plaats.
Enkele ouders waren zo enthousiast
dat ze in het vervolg ook op donder-
dagavond de training gaan bijwonen.
Flash Vorden biedt hen en andere be-
langstellenden de gelegenheid tot een
vrijblijvende kennismaking met de
badmintonsport op alle donderdagen
in februari. Deze kennismakingstrai-
ningen zijn van 19.30 u tot 22.00 u in
de sporthal het Jebbink. 

Wilt u daarover nog meer informatie
bel dan met Dick van Hoffen: 553953.

Geslaagd Ouder-kind-toernooi Flash

Afgelopen zaterdag heeft badmintonvereniging Flash Vorden een ouder-
kind toernooi gehouden.

25 Januari houdt de soos de bekende
Nieuwjaarsborrel vergezeld van enke-
le rondjes Bingo, deze keer zal het
toch weer een andere heel bijzondere
Bingo zijn, met natuurlijk ook weer
heel leuke prijsjes. Dus komt allemaal
op 25 januari om 14.30 uur in het Sint
Ludgerusgebouw in Vierakker. 
We maken er weer zoals altijd een
heel gezellige middag van.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker

BERKELDUIKERS GOED OP WEG
Afgelopen zaterdag werd in het kleine
zwembad van Livo, de zwemvereni-
ging uit Lichtenvoorde de 4e wedstrijd
georganiseerd in het kader van de mi-
nioren opstart. De jeugdselectie van
de Berkelduikers uit Lochem nam het
hierbij op tegen de zwemmers van Livo.
Met veel plezier en toewijding werden
afstanden gezwommen die door velen
van de jeugdige leden nog niet eerder
hadden gezwommen in wedstrijd ver-
band. Enthousiasme werd soms ge-
temperd door (vele) diskwalificaties
vanwege technische foutjes. Met pri-
ma individuele tijden, 
van de 77 starts werden er 47 afgeslo-
ten met een persoonlijk record en 2
maal een éérste 1e plaats en een 2e
plaats op de 4x25m wisselslag estafet-
te, kan gezegd worden dat de Berkel-
duikers uit Lochem goed op weg zijn.
1e plaatsen waren er voor: Bart Kers
(50m vrije slag), Luuk Nijland (50m
vlinderslag en 100m rugslag), Daan
Nijland (200m wisselslag), Judith Ste-
geman (50m rug slag) en Jessica Oude-
nampsen (50m schoolslag).
2e plaatsen waren er voor: Simone Jan-
sen (50m vrije slag), Lisanne Rietman
(50m vlinderslag), Daan Nijland (50m
rugslag), Marlieke Scholten (100m rug-
slag) en Thierry Fakkert (50m school-
slag).

3e plaatsen waren er voor: Judith Ste-
geman (50m vrije slag), Judith Wen-
tink (50m vlinderslag), Bart Kers
(100m schoolslag en 100m vlinder-
slag), Merel Wilgenhof (50m rugslag),
Lisanne Rietman (100m rugslag), Tom
Freriksen (50m schoolslag) en Merel
Wilgenhof (100m vrijslag).

Wa t e r p o l o

INVORDERING RIJBEWIJS
Vrijdagavond 20 januari rond 21.00
uur heeft de politie aan de Dokter C.
Lulofsweg in Vorden een 34-jarige au-
tomobilist uit Vorden gecontroleerd.
Omdat de man volgens de blaastest op
straat teveel gedronken had, is hij aan-
gehouden en naar het politiebureau
overgebracht. Daar blies hij 1,5 promille.
Het rijbewijs van de man is ingevorderd,
en er is proces-verbaal opgemaakt.

P o l i t i e

‘Dat betekent nog lang niet dat we
dan al buiten kunnen schaatsen. De
baan hier in Vorden staat al wel gerui-
me tijd onder water. Willen we kun-
nen schaatsen dan moet het zeer ze-

ker in totaal circa 24 graden gaan vrie-
zen. Daar bedoel ik mee drie of vier
nachten achtereen met temperaturen
van minimaal circa 7 tot acht graden
onder nul. En dan natuurlijk overdag
geen dooi’, zo zegt Alex Maalderink,
secretaris van de ijsvereniging ‘ Vor-
den’. De website van de vereniging
www.ijsvereniging-Vorden.nl geeft
elke dag de actuele situatie aan.

IJsvereniging
Wanneer we de weerprofeten in
Nederland mogen geloven dan be-
staat de kans dat het de tweede
helft van deze week gaat vriezen.

Zaterdagavond 28 januari worden in
De Herberg in Vorden de open Vorden-
se kampioenschappen klaverjassen en
jokeren gehouden. Behalve de ‘ere-ti-
tel’ stelt de organisatie voor de best ge-
klasseerde kaarters leuke prijzen be-
schikbaar. 

Met kan zich voor dit toernooi opge-
ven bij Dick de Beus tel. (0575) 55 20 68
of (06) 53 93 80 15. Het toernooi begint
om 20.00 uur.

Kampioenschappen 
klaverjassen en 
jokeren

Het nieuwe gebouw heeft plaats voor
in totaal 24 cliënten. De overige acht
komen binnenkort van ‘buiten’ vanuit
verzorgingshuizen of gewoon vanuit
hun eigen woning. Muriëlle Hageman
is de verpleeghuisarts. ‘ Ik ben arts in
de Leeuwerikweide, het is de bedoe-
ling dat ik voortaan één keer per week
de mensen in de nieuwe verpleegunit
in Vorden ga bezoeken en uiteraard di-
rect wanneer er iemand ziek is’, zo
zegt ze. De 24 bewoners krijgen elk
een eigen kamer. Verder zijn er vier
huiskamers die genoemd zijn naar en-
kele buurtschappen in Vorden zoals
Linde, Onstein, Mossel en Delden.

Verder treft men in het gebouw een
rookvrije kamer, keuken, technische
ruimte, magazijn. Muriëlle Hageman:
‘ We beschikken hier ook over een
‘zusterpost’. De dienstdoende zieken-
verpleegster kan via de camera zien
wanneer er bijvoorbeeld iemand s’
nachts de gang op gaat. Ook is er op de
kamer van de bewoners een piepsys-
teem. Zou er iemand uit bed vallen
dan wordt dat meteen geregistreerd
en kan er hulp worden geboden’, zo
zegt ze. De 24 bewoners en het 30 man
tellende personeel (fulltime en partti-
mer’s) worden aangestuurd door de
zorgmanager Roelien Westerveld.

Zegt ze: ‘ De afgelopen vier jaren heb
ik deze functie bij Sutfene in Zutphen
uitgeoefend. Ik ben heel erg enthou-
siast over dit nieuwe gebouw in Vor-
den. Ik voel mij er nu reeds thuis. Veel
ruimte en veel privacy voor de bewo-
ners. Ook het verplegend personeel is
verheugd over deze verpleeghuisunit.
Per 24 uur zullen er gemiddeld 13 à 14
verpleegsters aanwezig zijn om de no-
dige zorg aan de mensen te geven’, al-
dus Roelien Westerveld. Het ligt in de
bedoeling dat de bewoners vanuit de
nieuwe unit ook regelmatig naar de
Wehme gaan om met de mensen al-
daar, gezamenlijk Kerst, Sinterklaas of
iets dergelijks te vieren of gezamenlijk
spelletjes te doen of gewoon even
‘buurten’ met elkaar. Dat is vice versa
ook mogelijk, want in de nieuwe ver-
pleeghuisunit is ook een activiteiten-
ruimte. Afgelopen vrijdag waren ca.
tien medewerkers van de Stichting
Sutfene aanwezig om de bezoekers
rond te leiden en hen te informeren.

Veel belangstelling open dag verpleeghuisunit

Ze kwamen vrijdagmorgen al bijtijds een kijkje nemen, buurtbewoners,
bewoners van het aangrenzende De Wehme, diverse collega ziekenverzor-
gers en ook opvallend veel jongeren, deze laatste gewoon uit interesse of
om te kijken waar eventueel ooit een familielid verzorgd zal kunnen wor-
den! Kortom de open dag die de Stichting Sutfene vrijdag in de nieuwe ver-
pleeghuisunit achter de Wehme hield, trok veel belangstellenden. Deze
week worden er 16 psychogeriatrische cliënten van de verpleeghuisafde-
ling Jobstede vanuit de Leeuwerikweide in Zutphen naar Vorden verhuisd.

VVV wil vrijwilligers werven

Daarnaast is het heel zinvol dat een
vrijwilliger zich verdiept in de streek
en de omgeving met alle bijzondere
kenmerken weet. De natuur staat
daarbij op de eerste plaats. 

Wil een vrijwilliger een goed advies
kunnen geven over de fiets- en wan-
delroutes dan is het verstandig dat
men deze routes zelf ook kent, zodat
de eigen bevindingen aan de klant
(toerist) kunnen worden doorgege-

ven. De collegialiteit is zeer belang-
rijk. Men werkt vrijwillig, dus wil
men ook met plezier de uren door-
brengen. 

Als goede collega’ s help je elkaar,
een nieuweling wordt dan ook snel
in de groep opgenomen. 

De vrijwilligers zijn samen verant-
woordelijk voor de winkel. Samen
zorgen zij ervoor dat de klant c.q. de
vakantieganger met plezier zijn of
haar weg volgt. Dat het plezierig
werken is bij de VVV blijkt wel uit
het geringe verloop binnen de groep
vrijwilligers. 

Spreekt het bovenstaande je aan,
stap de winkel aan de Kerkstraat bin-
nen voor een praatje. Misschien mag
de VVV jou binnenkort ook als vrij-
williger begroeten!

Wat is er nu zo boeiend aan het
vrijwilligerswerk bij de VVV? Het
boeiende is voornamelijk de om-
gang met klanten. 

Zij komen met vragen over het dorp,
over de streek, wandelroutes- fiets-
routes, noem maar op. De vrijwilli-
ger is daarbij de ambassadeur, zeg
maar het visitekaartje van de VVV.



AANRIJDINGEN DOOR GLADHEID
Maandagavond en -nacht 16 en 17 ja-
nuari jl. werden meerdere automobi-
listen verrast door de gladheid. Een 33-
jarige automobiliste uit Steenderen
kwam in de berm terecht en botste te-
gen een elektrakast. Ze bleef onge-
deerd. Verder ging een fietser (verdere
gegevens niet bekend) onderuit. Een
47-jarige automobilist uit Vorden raak-
te op de Hilverinkweg van de weg,
botste tegen een boom en belandde in
een sloot. Ook deze bestuurder bleef
ongedeerd. De auto werd weggesleept.

P o l i t i e

Uitslagen Vordense Bridgeclub:
MAANDAG 16 JANUARI:
Groep A:
1) Mw. L. van Gastel/Dhr. J. Meijers
59,8%. 2) Mw. A. van Burk/Mw. N. Hen-
driks 59,0%. 3) Mw. J. Wullink/Dhr. H.
Wullink 56,4%.

Groep B:
1) Mw. W. Gerichhausen/Mw. A. den El-
zen 63,2%. 2) Mw. I. van Alphen/Mw. W.
Warnaar 57,9%. 3) Mw. L. Meijerink/
Dhr. T. Meijerink 56,0%.

Groep C:
1) Mw. P. van de Ven/Dhr. G. Feij 62,7%.
2) Mw. R. de Bruin/Mw. G. ter Schegget
56,5%. 3) Mw. L. Lassche/Mw. S. Tigche-
laar 50,5%. 

WOENSDAG 18 JANUARI:
Groep A:
1) Mw. G. Rossel/Dhr. D. Weijers 60,00
%. 2) Dhr. H. Enthoven/Dhr. A. Vrug-
gink 59,17 %. 3) Mw. K. Vruggink/Mw.
D. Hoftijzer 57,92 %. 

Groep B:
1) Mw. M. Koekkoek/Dhr. J. Koekkoek
60,94 %. 2) Mw. T. Smit/Dhr. H. Groot
Bramel 59,90 %. 3) Mw. R. Thalen/Dhr.
E. Thalen 58,33 %.

B r i d g e n

Van Gijssel werd verzocht dit onder-
zoek te doen omdat hij in zijn vorige
woonplaats Dalfsen als wethouder er-
varing had met een Duitse partnerge-
meente. In Vorden werden 18 organi-
saties of verenigingen met diverse acti-
viteiten benaderd voor hun eventuele
belangstelling voor uitwisseling of
contact met een organisatie in het
Duitse grensgebied.

In het verleden is in Vorden, ook toen
zij nog een zelfstandige gemeente
was, nooit een partnerschap van de
grond gekomen. Ook thans blijkt dat
de belangstelling gering is. Van de 18
organisaties of verenigingen namen
er 12 (67%) de moeite het formulier
terug te sturen. Van deze 12 hadden 8
organisaties wel belangstelling voor
een eventuele uitwisseling en 4 orga-

nisaties geen belangstelling. Als posi-
tief gegeven is te noemen dat alle vier
Vordense scholen (drie basisscholen
en één school voor VMBO) wel belang-
stelling hebben. Dat betekent evenwel
dat naast het onderwijsveld er maar
vier andere organisaties zijn, die be-
langstelling tonen. 

Volgens Van Gijssel is dit veel te weinig
om een partnerschap met een Duitse
plaats aan te gaan. In de nieuwe ge-
meente Bronckhorst mag van de kant
van de gemeente geen sturende activi-
teit worden verwacht. Het begeleiden
van het partnerschap moet dus door
een particuliere stichting of vereni-
ging worden gedaan. De getoonde be-
langstelling geeft een te smalle basis
te zien voor samenwerking over de
grens. Er zou veel te veel werk op een
gering aantal personen neerkomen.
Bovendien is Vorden voor een Duitse
plaats door de  geringe  belangstelling
ook geen interessante partner. Mis-
schien neemt de belangstelling voor
internationale uitwisseling over een
aantal jaren toe, maar nu is het iets
dat vrijwel niet leeft onder Vordena-
ren.

Belangstelling voor partnerplaats
onvoldoende
Op verzoek van de Euregio, het sa-
menwerkingsverband tussen Ne-
derlandse en Duitse gemeenten ter
weerszijden van de landsgrens,
heeft Geert van Gijssel in de afgelo-
pen maanden november, decem-
ber en januari een enquête gehou-
den.

Speerpunt van dit programma is de
muziek van de minder of nauwelijks
bekende componisten die werkzaam
waren bij de San Marco in Venetië zo-
als Rigatti, Rovetta en Rosenmüller, de
Duitse componist die in 1655 naar Ve-
netië was gevlucht. Een Venetiaans
Vesperprogramma is nauwelijks com-
pleet zonder de muziek van Montever-
di en Gabrieli en natuurlijk wordt er
van deze componisten ook muziek ten
gehore gebracht. Naast de vocale wer-
ken voert Il Concerto Barocco o.a Can-
zonas van Gabrieli uit en een Sonata
voor 2 violen, trombone en basso con-
tinuo van G.P. Cima Koor en orkest
staan onder leiding van Hans de Wil-
de en samen met de acht zangers van
Concerto Vocale Nederland wordt het
programma uitgevoerd op renaissan-
ce trombones, violen en violas da gam-
ba, met een basso continuo bestaande
uit violone, theorbo en orgel.

PROGRAMMA
Dixit Dominus Rigatti; Laudate pueri
Rovetta; Canzona Gabrieli. Laetatus
sum Monteverdi. Nisi Dominus Rosen-
müller. Lauda Jerusalem Rosenmüller.
Ave maris Stella  Cavalli. Sonata Cima.
Magnificat Rigatti

Zondag 5 februari
Willibrorduskerk - Vierakkersestraat-
weg 31 - Vierakker (Wichmond), aan-
vang 15:00 uur. Voorverkoop: VVV
Deventer, Vorden en Zutphen. Reserve-
ringen en overige informatie:
www.ilconcertobarocco.nl

Il Concerto Barocco presenteert

Venetiaanse
Maria Vespers
In februari 2006 geeft Il Concerto
Barocco in samenwerking met Con-
certo Vocale Nederland een concert-
serie van een bijzonder vocaal pro-
gramma met de titel "Venetiaanse
Maria Vespers". En belangrijk deel
van het muziekleven in Venetië
vond plaats in de San Marco basi-
liek. In de periode van de renaissan-
ce en barok had de San Marco een
aantal grote componisten in
dienst. De beroemdste zijn natuur-
lijk Monteverdi en Gabrieli. Helaas
zijn door de jaren heen de andere
San Marcocomponisten in de scha-
duw gevallen van deze grootheden.

“Eten wat de pot schaft” in januari:
Van 24 t/m 29 jan.: andijvie stamppot met karbonade en
dessert na. In het restaurant eten: € 7,50
Afhalen in de cafetaria: € 6,00

Op alle zondagen in januari is er 
stamppotten buffet met : 
Boerenkool met worst, Hutspot met ribben en hachee, Zuurkool
met spek. Alle stamppotten worden naar eigen recept gemaakt.

JANUARI STAMPPOTTEN MAAND!!

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

bluesnight op 4 februari uitverkocht!!

DEZE WEEK: 2 berenhappen halen1betalen!

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



Deze avond geeft Jose la Croix (ver-
pleegkundige, overgangsconsulente
en aangesloten bij Care for Women)
een lezing. Er zijn vele manieren om u
te laten informeren hoe om te gaan
met de overgang. Tijdens de overgang
verandert er heel wat in een vrouwen-
lichaam. Naast de opvliegers zijn er

ook problemen op het gebied van
spier- en gewrichtsklachten. Ook snel
wisselende stemmingen. Gelukkig is
er voor de meeste klachten een goede
oplossing. Tijdens de lezing krijgt u in-
zicht in wat er tijdens de overgang
met uw lichaam gebeurt en welke
klachten hun oorzaak vinden in de
overgang.
Belangstelling? Geef u nu op. Etos
Annet Barendsen, Zutphenseweg 3,
tel. (0575) 55 40 82. Voor persoonlijke
aandacht en deskundig advies.

Care for Women avond bij Etos Annet Barendsen

Last van de overgang?
Etos Annet Barendsen nodigt u uit
voor de Care for Women avond op
donderdag 2 februari van 20.00 -
22.00 uur.

Wanneer Henk Hellegers, teammana-
ger van ‘Fast & Speed Rally Raid’ in de
verre toekomst zijn kinderen zal ver-
tellen over de avontuurlijke Dakar-
races, dan zal de editie 2006 speciale
aandacht krijgen. Met daarin ‘verpakt’
vijf hachelijke en tegelijkertijd ook
zeer bijzondere dagen. Henk: ‘Eerst
was daar natuurlijk het dodelijk onge-
val van de Australiër Andy Caldecott.
Vorig jaar kon Andy niet meedoen,
geen geld. Dit jaar kon hij op het laat-
ste moment inschrijven, zijn dorpsbe-
woners hadden namelijk geld voor
hem ingezameld. Grote vreugde bij
Andy, de vreugde was echter van korte
duur. In dezelfde etappe waar vorig
jaar Fabrizio Meoni dodelijk veronge-
lukte vond nu Andy Caldecott de
dood. Ik kende hem van 2003 toen An-
dy ook van de partij was. Ik kan je ver-
tellen, zijn dood een hele schok.

Ook de dood van een 12-jarig jongetje
op de weg van Tambacounda naar Da-
kar was een domper. Erg triest alle-
maal, helaas tijdens een dergelijke
race zijn ongelukken niet te voorko-
men. De organisatie doet er alles aan
omdat tot een minimum te beperken.
Er wordt zeer streng (GPS systeem) op
snelheid gecontroleerd. Daar waar je
op sommige trajecten maximaal 40 ki-
lometer per uur mag rijden en je rijdt
41 kilometer, direct een waarschu-
wing en 3000 euro boete. Zou bijvoor-
beeld de volgauto te hard rijden dan
kan zomaar de best geklasseerde wed-
strijdauto worden gediskwalificeerd.
Twintig kilometer te hard rijden, geen
pardon, gelijk uit de koers. Overigens
gaan de boetes, die je direct moet beta-
len, naar goede doelen in Afrika’, zo
zegt Henk Hellegers.

BUGGY TOTAL-LOSS
De equipe van ‘Fast & Speed’ had in
Lissabon drie teams aan de start. De
equipe van de Fransen Pascal Thomas-

sen en Pascal Larroque vloog gelijk al
in Marokko met een snelheid van 130
kilometer tegen een brug. De rijders
brachten het er zonder kleerscheuren
vanaf, echter de buggy was total- loss,
dus uit met de pret. De equipe met
aan boord de in Australië woonachtige
Tsjech Peter Jerie en de Belg Serge
Bruynkens, haalden nog wel de rust-
dag maar hadden zoveel tijd verloren
dat verder rijden geen zin meer had.
Henk Hellegers: ‘Over de equipe van
Matthias Kahle uit Hamburg en Dr.
Thomas Scheunnemann uit Keulen
ben ik zeer tevreden.

Tot aan de rustdag (halverwege de
race) stonden zij als het beste privé-
team, op de tiende plaats in het alge-
meen klassement. Hartstikke goed.
Echter in de etappe daarna, reden ze
zich vast in het zand, schakelkabel ka-
pot met als gevolg overnachten in de
‘duinen’. Een dag later begaf de koppe-
ling het! Intussen was voor ons zelf in-
middels ook een ‘groot avontuur’ be-
gonnen. Ik bestuurde zoals gewoonlijk
de Ginaf 6x6 , het rijdend magazijn
met bij me in de truck chef monteur
Roel Brussen en monteur Fred Hen-
driks. Een dag voor de rustdag, een
enorme knal, de aandrijfas los gelo-
pen, ergens midden in de woestijn. 

Na zeven uren repareren hadden Roel,
Fred en ik de zaakjes weer voor elkaar,
dus rijden maar, niet slapen, gewoon
24 uren aanéén in touw. Toen hoorden
we dat onze laatste wedstrijdauto met
de beide Duitsers was uitgevallen. 
Afspraak gemaakt dat we elkaar in
Kayes in Mali zouden treffen. Wij
moesten daardoor wel een ‘omweg’
van circa 800 kilometer maken. Op ge-
geven moment nog 250 kilometer
naar Kayes. We kwamen over smalle
wegen, op gegeven moment zelfs ezel-
spaden, bijna stapvoets tussen de bo-
men door met de buitenkant van de

banden rijdend op de buitenkant van
het spoor. Nog wel wat bomen plat ge-
reden, met als gevolg twee kapotte
banden!

WATER EN BROOD
We hadden echter nog maar één reser-
veband. Hoe lossen we dat op? Hart-
stikke donker. Onder de truck zitten
zes wielen. Dus banden van achter ge-
haald en ‘voor’ opgelegd en op vijf wie-
len verder gegaan. Zestig kilometer
voor de piste, waar we elkaar zouden
treffen, wederom een lekke band. Dus
verder op vier van de zes wielen. Uit-
eindelijk iemand in de ‘dessert’ gevon-
den die nog wel twee banden in de
‘aanbieding’ had! Zeer prijzig dat be-
grijp je, trouwens de man had gelijk,
kon hij nog iets verdienen ook. De
truck weer gestart, 40 kilometer ver-
der, pats een band lek. Jazeker één van
de twee, dus opnieuw op vijf wielen
verder. Een tiental kilometers verder,
pats boem de andere band ook kapot,
dus maar weer op vier wielen verder!!

Door al dat gedoe, vijf dagen en vijf
donkere Afrikaanse nachten op water
en brood. Heel apart allemaal. We
kwamen door dorpjes waar ze nog
nooit blanke mannen hadden gezien,
zelfs nog nooit een truck. Eerst kwam
er een Afrikaan heel voorzichtig, heel
nieuwsgierig kijken. Vervolgens durf-
den ook anderen naderbij te komen
zodat er opeens zo’ n honderd man-
nen rondom de truck stonden te dan-
sen. Ze aaiden ons over de arm, ge-
woon voelen, een witte arm, wit ge-
zicht, voor hen zeer apart. Voor ons
trouwens ook, zeer indrukwekkend al-
lemaal, ik kreeg er kippenvel van.

Een totaal andere beschaving, de man-
nen gingen met speren op jacht naar
voedsel. Iedereen wilde ons wel hel-
pen, ze gingen aan de buitenspiegel
hangen, reden tien kilometer mee. Je
geeft ze een blikje cola, moet je zien
hoe blij ze zijn. Wij leven hier allemaal
in een snelle gestresste wereld. De
mensen van hier zouden daar eens
moeten kijken, dan leer je wel wat re-
lativeren is. Voor ons zelf een hele be-
levenis. Vijf dagen met zijn drieën in
donker Afrika, je groeit dan wel naar
elkaar toe met als één gezamenlijk
doel, we moeten naar Dakar. Angst
hebben we in die vijf dagen absoluut
niet gekend. We hebben via, via het
thuisfront kunnen berichten ‘alles
goed met ons’, zo zegt Henk Hellegers.

Henk Hellegers: 

'Vijf dagen op water en brood, 
ook dat is de Dakar-race'!

Er is een programma op TV dat heet ‘En toen was geluk nog heel gewoon’.
Toen wij Henk Hellegers, een dag na zijn terugkomst vanuit Dakar, met
deze titel confronteerden, begon hij hartelijk te lachen. ‘Daar in het don-
ker Afrika was het dit jaar voor ons ‘even’ geen geluk. Wel geluk in die zin
dat we het er allemaal heelhuids vanaf hebben gebracht, maar pech dat
onze drie equipes de finish in Dakar niet hebben gehaald. Dat doet wel
even zeer. Voor mij zelf een hele aparte gewaarwording. Het is de eerste
keer dat ik, in die acht edities dat ik er bij was, heb meegemaakt dat geen
van ons de eindstreep heeft gehaald. Dat is heel teleurstellend, maar ge-
lijk ook weer de motivatie om volgend jaar beter te presteren, hoewel het
is en blijft een mechanische sport. Dit jaar heeft slechts éénderde (van de
230 motoren, 160 auto’s, 100 vrachtwagens en 260 assistentie-auto’s) in Da-
kar de finish gehaald. En dat zegt genoeg’, zo zegt de Vordenaar.

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

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

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

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym, -
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in het
Dorpscentrum.

JANUARI
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis de Wehme.
25 Vordense Bridgeclub Dorpscen-

trum.
25 Klootschieten bij de Kleine Steege.
26 Klootschietgroep Vordense Pan.
26 PCOB jaarvergadering in ’t Stam-

pertje met dia’s over historisch
Vorden.

28 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70-
plussers in Woon- en Zorgcentrum
‘De Wehme’. Info 55 20 03.

30 Vordense Bridgeclub Dorpscen-
trum.

Tijdens de partijen gaf ‘The Voice’
tekst en uitleg, met een ‘little bit’ Ne-
derlands, want door de vele demon-
stratiepartijen in ons land vangen de
heren van overzee hier en daar wel
wat Nederlandse woordjes op, zo
bleek! De in Vorden woonachtige Ha-
genees Maikel, was de eerste die een
partijtje tegen Darryl Fitton mocht
spelen. Wel met trillende handen,
maar zo trots als een pauw dat hij zijn
pijltjes tegen de dartheld Darryl
mocht gooien. Ook Dion Kruip, Jordy

Kastermans en Daan Horstman moch-
ten het tegen hun idool opnemen.
Ook Darryl genoot met volle teugen.
Niet alleen ging het darten hem goed
af, ook dansjes maken met de kids
vormde een onderdeel van een ‘avond-
je darten’. Er ging ook nog een vlieger
de lucht in, althans in figuurlijke zin.
Tonny Kastermans, de Vordense André
Hazes, zong in de pauze onder groot
enthousiasme van de aanwezigen over
de vlieger die richting zijn moeder
ging!

Darter Darryl Fitton 
bezorgde jeugd geweldige avond
Darryl Fitton, de bekende Engelse darter en één van de grote jongens uit
het P.D.C. circuit, maakte er donderdagavond tijdens demonstratiepartij-
en in zaal De Herberg te Vorden, een geweldige show van. Al direct bij bin-
nenkomst veroverde hij de harten van de veelal jeugdige darters. Onder de
tonen van “One step behind’ van Madness betrad hij, getooid met een gro-
te zonnebril de zaal, met in zijn kielzog jongens en meisjes, eveneens met
de zonnebril op! Darryl Fitton was niet alleen. Hij werd vergezeld door
‘The Voice’ oftewel de internationaal bekende Engelse arbiter Russ Bray.

Hij reikte een jubileum speld uit aan
Huberto Eijkelkamp, Rob Enzerink en
Michiel Wagenvoort voor het 25-jarig
lidmaatschap. 
Bertus Zweverink werd voor zijn 40-ja-
rig lidmaatschap gehuldigd. Een speld
met diamant was voor Derk Besselink

(rechts op de foto) voor zijn 50-jarig lid-
maatschap. 
Ook Jan Stegeman ontvangt een speld
voor zijn 40-jarig lidmaatschap, maar
deze voetballiefhebber verbleef in
Glasgow voor een wedstrijdbezoek op
het tijdstip van de uitreiking.

Jubilarissen bij Voetbalvereniging

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Voetbalvereniging Vorden zette voor-
zitter Herman Vrielink een vijftal leden in het zonnetje.



GROTE HAGELWITTE BLOEMKOOL PER STUK 1,50 EURO

HARDE ELSTAR PER TAS à PLM.  5 KILO 1,50 EURO

PITLOZE DRUIVEN  1 KILO 1,98 EURO

ZOETE, ZONDER PIT, CLEMENTINES 50 STUKS 5,00 EURO 

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Tijgerwit en/of Tijgertarwe

3 voor     2.
50

Roomboter 
Appelpencees  10 voor    3.

50

Roomboter 
Super Krentenbollen

nu 10 voor    2.
50

Echte Slagroom Soesjes
20 voor   2.

50

Voor al uw koopjes 
de Vordense
Weekmarkt

Bakkerij ’T Stoepje

Voor bestellingen kunt u bellen met 

06-30 023 697, 

wij nemen het dan vrijdag voor u mee.

Sterken
•  N A C H T -  E N  O N D E R M O D E  •

Iedere week op de markt!

Naadloze aansluitende

Heren Boxer
17.95

3 stuks 15,-

Damespyjama’s
24,95 

9,95

Kinderpyjama’s

9,95

4,95

Conrad 
diervoeding & benodigdheden

mezenbollen €0,30 10 voor €2,50 
nu 10 voor € 2,-

pindanetjes € 0,60 5 voor € 2,50
doppindaslinger € 1,75 
winterstrooivoer € 1,- 3 voor € 2,50
Bij inlevering van deze bon: 
10%  korting op alle kauw artikelen

Runder riblappen
extra kwaliteit 500 gram  3,85
Magere varkenslappen

500 gram  2,95
Boer’n gehak
panklaar 500 gram  2,60
Henkies platvinken
heeel fijn!! 4 stuks   3,00

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit 
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

AANBIEDINGEN!



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

Voor de winnaar van de tweede editie
van het Drukkerij Weevers Open Ber-
kelland Dartstoernooi lag een envelop
van maar liefst driehonderd euro
klaar. De totale prijzenpot bedroeg
duizend euro. 
Het was burgemeester Hein Bloemen
van de gemeente Berkelland en direc-
teur Gerhard Weevers van Drukkerij
Weevers uit Vorden die op het hoofd-
podium in een onderlinge wedstrijd
de opening van het toernooi verrich-
ten. 
Burgemeester Bloemen was er trots op
dat in Ruurlo een dergelijk dartstoer-
nooi wordt georganiseerd. “Daarmee
zet Ruurlo en de gemeente Berkelland
zichzelf op de dartskaart. En even ver-
derop in onze mooie gemeente werd
vanmorgen in Borculo een nieuw we-
reldrecord non-stop darten neergezet.
Wat wil je nog meer”, aldus de burge-
meester.
Het aantal inschrijvingen bleef zon-
dag iets achter ten opzichte van vorig
jaar. Maar daar was hoofdorganisator

Erik Eggink niet rauwig om. “Vorig
jaar was de toeloop bijna te groot. De
spelers hadden daardoor toen te wei-
nig speelruimte. En dat heeft een aan-
tal deelnemers weerhouden om dit
jaar naar Ruurlo te komen. De reacties
van de deelnemers waren nu veel posi-
tiever ondanks dat het toernooi wat
tijd betreft enigszins wat uitliep. Dar-
ten blijkt na de Lakeside overwinning
van Jelle Klaasen in het Engelse Fem-
let Green nog steeds meer aan popula-
riteit te hebben gewonnen. Talloze
darters van dartsclubs uit de regio na-
men zondag dan ook deel aan het
toernooi. Bijvoorbeeld enkele leden
van de First Darts Team Vorden
(FDTV). Waren de Vordenaren vorig
jaar nog met vijftien spelers van de
partij in Ruurlo. Zondag waren alleen
Dennis Hulshof (27), Edwin Hulshof
(30) en Reza van Houte (41) van de par-
tij. “Maar volgend jaar zijn we zeer ze-
ker weer met meer mensen van de
partij. Het toernooi en nu veel beter
georganiseerd en er is duidelijk meer

speelruimte”, zo verklaarde Reza van
Houte. Ook de negen leden tellende
groep van de ‘Fabulous Baker Boys’ uit
Ruurlo waren van de partij. Het team
onder leiding van de Ruurlose warme
bakker Hemmie Hartman ging uni-
form in het zwart gekleed onder deze
ludieke naam met als motto: ‘mee-
drinken is belangrijker dan winnen’.
Hartman en consorten willen zich op
termijn inschrijven voor een officiële
dartscompetitie. Nu loopt men nog al-
leen de open toernooien in de Achter-
hoek af. Elk teamlid draagt naar goed
gebruik een bijnaam. Zo gaat Mark
Wichink Kruit als ‘Kruut’ door het le-
ven, Jarno Schutte als ‘Utje’, Tonnie
Boschker als ‘Stanley Bonzo’ alias ‘Der
Bomber, Ronny Visschers als ‘Vriendje
Visschers’, Leon Klein Kranenbarg als
‘Leon K.K.’, Bram Schepers als ‘Bram-
bo’, Jaap Tackenkamp als ‘Tackie, to-
kie’ en Alex Welbergen uit Barchem
als ‘The Eggs’ en aanvoerder Hemmie
Hartman draagt de naam van ‘The Ba-
ker Man’. 
De groep heeft zelfs ook een eigen
website (www.bakerboysruurlo.tk). 
Geen van de mannen kwam voor een
topprestatie in aanmerking. Maar
daar was het ook niet om te doen. Ge-
zellig onder het genot van een drank-
je je pijltjes gooien. Daar was het zon-
dag voor de meeste deelnemers het
om te doen.

Succesvol Drukkerij Weevers Open
Berkelland Dartstoernooi Ruurlo

Stichting Berkelland Open Darts kan terug zien op een uitermate geslaag-
de tweede editie van de Drukkerij Weevers Open Berkelland Dartstoer-
nooi. Zondag namen bijna tweehonderd darters deel aan het toernooi dat
bij restaurant – partycentrum De Luifel in Ruurlo plaatsvond. Winnaar
werd Jerry van Duren. In de finale versloeg hij Patrick Engel in een wed-
strijd om de best-off-seven, derde werd Jermane Hartelman. Bij de vrou-
wen won Karin Kamphorst voor Tamara van der Ley en Anne van Wester-
veld.

Opening door burgemeester Hein Bloemen en hoofdsponsor Gerhard Weevers.

De winnaars van het toernooi.

Na een welkomstwoord van mevrouw
Daniëlle Hakvoort van D.O.G. Baak
werden de deelnemende verenigingen
voorgesteld: De Sperwer, D.I.O. Keijen-
borg, Overa Almen, Achillis Hengelo,
R.G.V. Ruurlo, S.Z.G. Zutphen, Valto
Eefde, W.S.V. Warnsveld, D.O.S. Bar-
chem, W.I.K. Wichmond, Sparta Vor-
den, Gymvereniging Veldhoek en de
organiserende verenigingen D.O.G.
Baak en S.G.V. Steenderen met in to-
taal 264 deelnemers van 6, 7 en 8 jaar.
De eerste wedstrijd, waarin meisjes
van 6 en 7 jaar en jongens van 8 jaar
turnden, werd het drukst bezocht,
maar hier waren ook de meeste deel-
nemers aanwezig. Er werd door de
meisjes gewerkt op balk, brug onge-
lijk, mat en sprong. De jongens had-
den brug gelijk, rekstok, mat, sprong
en ringen. Het programma verliep vlot
en direct erna was de prijsuitreiking.
Zo verliepen ook de tweede wedstrijd,
meisjes van 6 en 7 jaar en derde wed-
strijd, jongens en meisjes van 8 jaar,
prima. Het is altijd spannend hoe de
medailles kunnen worden verdeeld
over de deelnemende verenigingen.
En omdat meedoen met plezier al be-
langrijk is, kregen alle deelnemers een
vaantje als herinnering mee.

De organisatie kan terugblikken op
een zeer geslaagde dag. De juryleden,
de deelnemers, het publiek en alle
vrijwilligers werden van harte be-
dankt. Op de internetsite www.dog-
baak.nl kunnen alle puntenlijsten en
foto’s van dit evenement worden beke-
ken.

DE UITSLAGEN OP EEN RIJ: 
Winnarecssen van wedstrijd 1 op
baan 1:
Naam Vereniging Leeftijd Niveau To-
taal Plaats Celine Hermans DIO Keyen-
borg 6/7 12 33,30 1 Marjolein Janssen
D.O.G. Baak 6/7 12 33,10 2 Renske
Schennink DIO Keyenborg 6/7 12 32,90
3 Lisa Besselink Achilles Hengelo 6/7
12 32,70 4 Maud Reulink DIO Keyen-
borg 6/7 12 32,70 4 Imme Boonstra
Achilles Hengelo 6/7 12 32,30 5 Pasca-
le Mentink DIO Keyenborg 6/7 12 32,30
5 Fabiënne Rondeel DIO Keyenborg 6/7
12 32,30 5
Winnaressen van wedstrijd 1 op
baan 2:
Naam Vereniging Leeftijd Niveau To-
taal Plaats Naomi Ulkeman Sparta
Vorden 6/7 12 33,80 1 Quincy Bobbink
Sparta Vorden 6/7 12 33,70 2 Demi
Dinkelman DOS Barchem 6/7 12 33,40
3 Elfi Klootwijk R.G.V. Ruurlo 6/7 12
33,30 4 Isa Slotboom Gym.ver.Veld-
hoek 6/7 12 33,20 5
Winnaars van wedstrijd 1 op baan
3:
Naam Vereniging Leeftijd Niveau To-
taal Plaats Roy Stegeman DOS Bar-

chem 8 12 40,20 1 Melle Groot-Zevert
R.G.V. Ruurlo 8 12 40,10 2 Tom van Du-
ren R.G.V. Ruurlo 8 12 39,90 3 Roel
Sprukkelhorst DOS Barchem 8 12
39,90 3 Wessel Tilleman R.G.V. Ruurlo
8 12 39,50 4 Lars Veldhuis Achilles
Hengelo 8 12 39,10 5 Zep Groot Roes-
sink Achilles Hengelo 8 11 42,40 1
Chander van Daatselaar Sparta Vor-
den 8 11 40,10 2 Ezrah Sahetapy W.S.V.
Warnsveld 8 10 42,80 1 Ruben Eskes
W.S.V. Warnsveld 8 10 42,50 2
Winnaressen van wedstrijd 2 op
baan 1:
Naam Vereniging Leeftijd Niveau To-
taal Plaats Lynn Broodman W.S.V.
Warnsveld 6/7 11 34,50 1 Sasha
Bovkoun Achilles Hengelo 6/7 11 34,00
2 Marit Pellen DIO Keyenborg 6/7 11
33,90 3 Anouk Hakvoort D.O.G. Baak
6/7 11 33,60 4 Kelly Gotink Sparta Vor-
den 6/7 11 33,40 5 Ilse Lindenschot
Sparta Vorden 6/7 11 33,10 6
Winnaressen van wedstrijd 2 op
baan 2:
Naam Vereniging Leeftijd Niveau To-
taal Plaats Nicole de Boer W.S.V.
Warnsveld 6/7 9 34,40 1 Eveline de
Boer W.S.V. Warnsveld 6/7 9 33,00 2 Ju-
lia Thüss Achilles Hengelo 6/7 10 34,30
1 Demi Hermans DIO Keyenborg 6/7
10 34,20 2 Leonie Tankink DIO Keyen-
borg 6/7 10 34,00 3 Joeltje Aldershoff
D.O.G. Baak 6/7 10 33,90 4 Larisse
Derks SZG-Zutphen 6/7 10 33,40 5 Lin-
de Melgers DIO Keyenborg 6/7 10 33,40
5 Amende van Egdom DOS Barchem
6/7 10 33,10 6
Winnaressen van wedstrijd 3 op
baan 1:
Naam Vereniging Leeftijd Niveau To-
taal Plaats Lise Middelkoop DIO Keyen-
borg 8 9 34,60 1 Jonne Kroese Ovéra Al-
men 8 9 34,30 2 Jildau Dijkstra W.S.V.
Warnsveld 8 11 35,40 1 Inge Olden-
menger W.S.V. Warnsveld 8 11 35,20 2
Laura Lubberdink DOS Barchem 8 11
34,20 3 Kelly Bannink DOS Barchem 8
11 34,20 3 Margot Golstein (bij rest)
Sparta Vorden 8 12 34,20 1 Thijske Bar-
tels D.O.G. Baak 8 12 34,10 2 Claudette
Jansen W.I.K. Wichmond 8 12 33,90 3
Winnaressen van wedstrijd 3 op
baan 2:
Naam Vereniging Leeftijd Niveau To-
taal Plaats Daphne Zilvold W.S.V.
Warnsveld 8 10 35,60 1 Renee Boere-
boom R.G.V. Ruurlo 8 10 34,70 2 Noah
Stegehuis W.S.V. Warnsveld 8 10 34,60
3 Sientje Dam SZG-Zutphen 8 10 34,40
4 Carly Stegeman R.G.V. Ruurlo 8 10
33,80 5 Celine Brinker SZG-Zutphen 8
10 33,80 5
Winnaars van wedstrijd 3 op baan
3:
Naam Vereniging Leeftijd Niveau To-
taal Plaats Mark Brugman Valto Eefde
8 9 44,40 1 Marijn Sprukkelhorst DOS
Barchem 8 11 39,20 1 Ken Vreman
R.G.V. Ruurlo 8 12 39,30 1

Gymwedstrijden SGV
en DOG druk bezocht

D.O.G. Baak en S.G.V. Steenderen organiseerden voor de 17de keer de gym-
wedstrijden in sporthal Het Hooge Wessel in Steenderen. Er waren veel
ouders, grootouders en andere belangstellenden gekomen om de prille
prestaties te bewonderen. Er waren veel prijzen te verdelen en de win-
naars waren trots op hun medaille.

In wedstrijd twee op baan twee werd een verdiende vierde prijs behaald door Anouk Hak-
voort van D.O.G. Baak, de derde prijs was voor Marit Pellen (r.) van D.I.O Keijenborg.
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VORDEN Zutphenseweg 24  T. 0575-551514
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PROFITEER NU OPRUIMING!

EIBERGEN J.W. Hagemanstraat 3  T. 0545-474190
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ktHoogpooltapijt ‘Passat’ in geel/terra
van 59,50 nu voor  OP=OP 29.95
Bouclétapijt ‘Pagode’ voor zwaar gebruik
400 breed, van 115,- nu  OP=OP 59.-
Vinyl  ‘Born’ OP=OP
400 breed, van 44,50 nu voor  19.95
Zware woonkamerkarpetten  OP=OP
170 x 230 van 319,- nu UITZOEKEN 159.-
Woltapijt ‘Parjecta’ kleur bruin 
400 breed van 185,95 nu  OP=OP 39.95
Frisétapijt ‘Falcon’ kleur blauw
400 breed van 65,- nu  OP=OP 49.95

Boucletapijt ‘Sportivo’ Kleur grijs
400 breed  van 37,50 nu voor  OP=OP 25.-
Bij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter. (meet snel
uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij. )

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

Comforel hoofdkussen 
60 x 70 cm Van 22,50 per stuk  NU 2 STUKS 39.95
90% donzen puntstepdekbedden OP=OP 
met katoenen tijk
Eénpersoons 140 x 200 Van 119,- voor 89.-
Tweepersoons 200 x 200 Van 170,- voor 135.-
Lits jumeaux 240 x 200 Van 195,- voor 159.-
Satijnen dekbedovertrek ‘Ballade’
Eénpersoons 140 x 200/220 Van 64,95 voor 49.95
Tweepersoons 200 x 200/220 Van 119,95 voor 89.95
Lits jumeaux 240 x 200/220  Van 129,95 voor99.95

€699.-

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC
WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

RELAXFAUTEUIL LEVI
Verstelbaar door drukveersysteem.
In dikleder. Van 1.099.-  Nu 799.-

€1.099.-

BANK TIVOLI
Verkrijgbaar in vele stofkwaliteiten.
Met keerbare kussens. Leverbaar in 3,2 zits bank 
en fauteuil. Bank, zoals afgebeeld 
van 669,- Nu 499,-

€499.-
€799.-€799.-

Gedeputeerde Staten van Gelderland geven kennis van
de terinzagelegging van het ontwerp van de wijziging
Grondwaterverordening Gelderland 1997.

De grondwaterverordening bevat regels met betrekking
tot het onttrekken van grondwater in de provincie
Gelderland. De belangrijkste wijzigingen in het 
voorstel zijn: 
- De lagere vergunninggrenzen voor bronbemalingen,

proefonttrekkingen en grondwatersaneringen in
gebieden met gevoelige natuur worden losgelaten.
Voortaan worden voor deze categorieën dezelfde
vergunninggrenzen gehanteerd als in de overige
gebieden in Gelderland.

- Het invoeren van een dagelijkse meet- en
registratieverplichting voor de bronbemalingen die
onder de algemene regels vallen.

- Permanente onttrekkingen (drink- en industriewater)
zijn voortaan vergunningplichtig indien de
pompcapaciteit meer dan 10 m3 /uur bedraagt. 

De ontwerp-wijziging Grondwaterverordening
Gelderland 1997 en de toelichting daarop liggen van 
3 februari tot en met 16 maart 2006 op de volgende

plaatsen ter inzage, op de voor de hieronder genoemde
instanties gebruikelijke tijden: 
- in het gemeentehuis van de gemeenten in de provincie

Gelderland;
- in de bibliotheek van het Huis der Provincie, 

Markt 11 te Arnhem.
Zij zijn tevens in te zien via internet:
www.gelderland.nl/bekendmakingen.

Belanghebbenden kunnen van 3 februari tot en met 
16 maart 2006 schriftelijk of mondeling hun zienswijze
over de ter inzage gelegde stukken naar voren brengen.
De schriftelijke zienswijze dient, onder vermelding van
2006-000802, te worden gezonden aan: Gedeputeerde
Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wie zijn/haar zienswijze mondeling naar voren wil
brengen, dient dat uiterlijk 6 maart 2006 te melden aan
mevrouw mr. I. Huis in ’t Veld tel. 026 3598830, bij wie
men ook nadere informatie kan verkrijgen.

Arnhem, januari 2006 
nr. 2006-000802 

Wijziging Grondwaterverordening Gelderland 1997
KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl

Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop

Hörman garagedeuren

dealer zonweringen

Keralit kunststof gevelbekleding

Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Lekker smikkelen en smullen 

voor de prijs van € 7,50 p.p.

van onze kip- en schnitzelkaart. 

Wij serveren 20 soorten schnitzels en vele kipgerechten 

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

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

Ook is er een leuke speelhoek aanwezig. 

Alleen op zaterdag en zondag v.a. 14.00 uur 

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

Kortingsactie
Castratie/sterilisatie katten

Dierenbescherming afd.

Zutphen. Samen met 

de dierenartsen in 

de gemeenten 

Bronckhorst, Brummen,

Zutphen en Lochem. 

De hele maand fabruari. 

Inlichtingen 

0575-556668

FAMILIEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM?

VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

AGENTSCHAPPEN

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

Weevers druk

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

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

HelpHelpStichting 
AAP

CARTRIDGE  
     LEEG? 

kijk op 
www.aap.nL
of Bel gratis 
0800-1118

Berberaapje Titi werd illegaal ver-
kocht op een markt in Marokko, 
nadat zijn moeder was doodge-
schoten. Zoals zovelen. Gelukkig zit 
hij nu bij Stichting AAP. Hier heeft 
hij inmiddels een prima leven op 
een van de apeneilanden, samen 
met soortgenoten.

U kunt Stichting AAP kosteloos hel-
pen. In Nederland belanden miljoe-
nen lege cartridges uit printers en 
kopieermachines in de prullenbak. 
Dat is zonde. Want voor het milieu 
én Stichting AAP valt er veel winst 
te behalen wanneer cartridges 
op nieuw worden gevuld.
Voor elke lege cartridge die u bij 
het AAP Collection Centre inlevert, 
ontvangt AAP een vergoeding. Met 
de opbrengst van deze cartridges 
kan een groot deel van de verzor-
gingskosten van dieren zoals Titi 
betaald worden.

Help onze dieren alstublieft, spaar 
kosteloos lege cartridges in voor 
AAP. Het helpt echt!

Uw adres voor:

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

IJzerwaren
(ook alles per stuk)

Gereedschappen

Hout en plaatmaterialen

Sterk in technisch materiaal
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Er was voor dit toernooi zeer ruime be-
langstelling. In totaal speelden 80 pa-
ren, topintegraal, zeven ronden van
vier spellen in vijf lijnen, een rustig,
sportief toernooi. 

Van de organiserende Bridgeclub
Bronkhorst, die elke donderdagavond
speelt in Den Bremer, speelden 20 pa-

ren mee. Voor de calamiteiten tijdens
het spelen werd een arbiter aange-
steld. Dit jaar was het mevrouw Wil
Snelder. Zij werd bij een tafel gevraagd
om in bepaalde lastige spelmomenten
te bepalen hoe verder gespeeld diende
te worden.

Voorzitter Hermien Veenhuis was zeer

tevreden over de goede belangstelling
voor dit toernooi. Het werd een flinke
opbrengst voor het goede doel, Stich-
ting Commissie Oost Europa Hengelo
(C.O.E.H.). De leden van deze Stichting
waren deze hele middag aanwezig en
hielpen onder andere in de bediening.

Ook waren een aantal bedrijven be-
reid gevonden dit Regio Bank Bridge-
toernooi door middel van sponsoring
te steunen. Hoofdsponsors waren
naamgever van dit toernooi, de Regio
Bank, Autobedrijf Melgers en Drukke-

rij Weevers. Daarnaast adverteerden
diverse bedrijven in de speciale Bridge-
bijlagevan weekblad Contact. De net-
to-opbrengst van deze bijlage, zijnde €
850,--, werd door drukkerij Weevers
overhandigd. Bovendien werd de zaal
deze middag beschikbaar gesteld door
Café Restaurant Den Bremer en werd
per consumptie een bedrag voor het
goede doel gereserveerd.
De voorzitter van de Stichting C.O.E.H.
werd naar voren geroepen en de
cheque werd ingevuld: € 1150. Er volg-
de een groot applaus. Hij bedankte
sponsoren en deelnemers voor deze
ruime gift. Dit zal worden besteed
voor de zuivelfabriek in Ocna Mures in
Roemenië. Deze moet EU gecertifi-
ceerd worden en dat kost zeker ¤
12.000. Het begin is met deze sponso-
ring gemaakt.

Als laatste werden de prijswinnaars
opgenoemd door de wedstrijdleider
de heer Wim van Wanrooij, met de bij-
behorende percentages. Er waren 40
prijzen te verdelen, voor 20 paren, de
prijzen 1 t/m 10 en daarna elk 7e paar. 

1. V.d. Meij/Willemsen 71,71 %; 2. Jan-
sen/Loeffentel 65,04 %; 3. Joop te Veld-
huis/Theo Damen 64,01 %; 4. Ruiter-
man/Jansen 62,04 %; 5. Nel
Evertsen/Mien Vorselman 60,25 %; 6.
dhr./mevr. Keuntjes 59,38 %; 7. de
Haan/Matser 57,52 %; 8. dhr./mevr. Gel-
sink 57,39 %; 9. Hans Jansen/Jan Keizer
57,27 %; 10. Theo Geurts/Jan Veenhuis
57,15 %; 11. (17) Peeters/de Vrught
54,87 %; 12. (24) Riet Niessink/Riekie
Nieuwenhuis 53,17 %’13. (31)
Bekker/Reumer 52,58 %; 14. (38)
dhr./mevr. Nissen 51,13 %; 15. (45) B.
Menting/J. Lankhorst 49,46 %; 16. (52)
Lenie en Teun Meijerink 48,84 %; 17.
(59) Wigman/Tangelder 46,95 %; 18.
(66) Joke van der Tol/Vermeer 43,58 %;
19. (73) Lenie Lamers/Wil ten Holder
39,81 %; 20. (80) Wil van de Berg/Tiny
Kleinreesink.

Na afloop werd door een groep
bridgers een gezamenlijke maaltijd
genoten. Gekozen kon worden uit boe-
renkoolstamppot of een pannenkoek.
En zo werd een toch al oergezellige
middag nog eens gezellig afgesloten.

Regio Bank Bridgetoernooi wederom groot succes

Op 21 januari jl. werd door de Bridgeclub Bronkhorst het tweede Regio
Bank Bridgetoernooi georganiseerd. Het jaarlijks terugkerende evene-
ment had ook dit jaar een goed doel voor de opbrengst: Stichting Com-
missie Oost Europa Hengelo.

Er werd door 80 paren topintegraal gespeeld voor het goede doel: Stichting Commissie Oost Europa Hengelo.

De prachtige jaren van De Wierdense
Revue herleven in de voorstellingen
van dit gezelschap, want net als bij
hun illustere voorgangers brengt
Twente Plat een mix van heerlijke con-
ferences, knotsgekke sketschen en
aanstekelijke liedjes in dat prachtige

dialect. Precies een jaar geleden was
Twente Plat voor de eerste keer te be-
wonderen in Het Dorpscentrum en
een bomvolle zaal genoot er met volle
teugen van een onvergetelijk avondje
uit en dat was reden genoeg, om het
succesvolle gezelschap dit seizoen

naar Vorden terug te halen. 
Het Publiek een oergezellige en onver-
getelijke avond uit bezorgen: dat is de
drijfveer voor het gezelschap en dat
lukt ze meer dan ooit met het heerlij-
ke prpgramma, waarmee ze dit sei-
zoen rondtrekken door Twente, Sal-
land, Achterhoek en  Veluwe. Met Ka-
rel van de Kate, wekelijkse weerman
in het Zaterdagochtend programma
van Radio Oost en humorist in hart en
nieren en met Erwin Kwant, typetjes-
maker bij uitstek, die het publiek zere

kaken van het lachen bezorgt. Met na-
tuurlijk ook  Hendurk en Geessie, het
zo veelzijdige duo, dat de knotsgekke
sketch als uitgangspunt heeft en met
Mans en Mina, het jonge en zeer geta-
lenteerde tweetal, die Twente Plat
completeren tot een perfect geheel.
Twente Plat komt na de succesvolle
voorstelling van vorig seizoen op-
nieuw naar Vorden. Op Woensdag 15
Februari is het gezelschap te zien in
Het Dorpscentrum, Raadhuisstrat 6,
telefoon 0575 552722/
Aanvang van de voorstelling is 20.00

uur precies .De entreekaarten voor de-
ze heerlijke avond uit zijn vanaf heden
in voorverkoop verkrijgbaar bij Het
Dorpscentrum.
Telefonisch reserveren kan ook: bel
dan met De Reserveerlijn onder num-
mer 074 3841718 en Uw entreekaarten
liggen vanaf een uur voor aanvang
van de voorstelling voor U klaar aan
de kassa.  Haast U met de aanschaf van
Uw kaarten, want de belangstelling is
groot . Een bezoekje aan Twente Plat is
een regelrechte aanslag op Uw lach-
spieren. Mis het niet !!

Woensdag 15 Februari met nieuw humorprogramma

Twente plat: lekker lachen in dorpscentrum, Vorden

"Lachen is gezond" zegt het spreekwoord en dat wordt door het succesvol-
le gezelschap Twente Plat al jaren in praktijk gebracht. Want deze fantas-
tische groep presteert het, om elk seizoen  met een nieuw en zeer aanste-
kelijk humorprogramma voor het voetlicht te komen, waar de bezoekers
ouderwets lekker kunnen lachen.

REDUCTIE-BON
Tegen inlevering van deze bon ontvangt U als  lezers van weekblad
CONTACT bij aankoop van Uw entreekaarten voor de voorstelling
van TWENTE PLAT IN VORDEN een korting van € 1.- op de entree-
prijs en betaalt U dus slechts € 9.- p.p. voor dit oergezellige avondje
uit.
Maximaal 4 kaarten per bon  en aanbieding geldig zolang de voor-
raad kaarten strekt.

Duizenden enthousiaste collectan-
ten trotseren dan de kou om zo-
veel mogelijk geld op te halen voor
mensen met ziekten zoals, beroer-
te, depressie, hersenvliesontste-
king, autisme, migraine, schizofre-
nie en angststoornissen.  
In deze collecte werken twee fond-
sen, de Hersenstichting Nederland
en het Fonds Psychische Gezond-
heid, samen voor een betere toe-

komst voor 3,5 miljoen mensen
met een 'ziekte in het hoofd'. Laat
de collectant niet in de kou staan
en geef!  De opbrengst van de col-
lecte gaat naar wetenschappelijk
onderzoek, zorgprojecten, pu-
blieks- en patiëntenvoorlichting.
Collectant gemist? Maak dan uw
gift over op giro 950 t.n.v. Nationa-
le Collecte Hersenziekten en Psy-
chische Ziekten, Den Haag. Harte-
lijk dank voor uw steun! Meer in-
formatie: www.hersenstichting.nl
of www.fondspsychischegezond-
heid.nl

Laat de collectant niet in de kou staan

In de week van 5 t/m 11 februari
vraagt de Nationale Collecte
Hersenziekten en Psychische
Ziekten uw steun.
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Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

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

Huisgemaakte rundvleessoep
***

Kabeljauwfilet met mosterdsaus

of malse sucadelapjes
*** 

Vruchten sorbet

Dit alles wordt geserveerd met gebakken aardappelen,

frites en 2 soorten groenten.

voor de prijs van € 16,50 p.p.

woens-, donder- en vrijdag vanaf 16.00 uur.

zater- en zondag vanaf 12.00 uur.

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

badkamers &
tegels

ALTIJD 

BETAALBAAR

Dambroek 12 

7223 DV Baak 

telefoon 0575 - 44 10 17

www.badhuisbaak.nl
Overweg 16, Vorden, telefoon (0575) 55 34 33

Op zaterdag 28 januari nemen wij afscheid van
ons bedrijf Indoor Sport Vorden

Wij willen onze klanten die in de afgelopen jaren bij ons hebben ge-

sport tussen 14.00 tot 17.00 uitnodigen en bedanken voor de 

sportieve en leerzame uurtjes.

Sander en Arjan wensen wij veel succes bij het verder uitbouwen van
hun ,,vernieuwde’’ Strada Sports.

Jaap, Gerdien, Marlies, Luuk en Casper Hesselink

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

10 tot 40% 
KORTING

op het gehele assortiment

t/m 28 februari

FASHION DAY BIJ ‘T KRAAMPARADIJS

Babyspeciaalzaak ’t Kraamparadijs
De Hoven 27, 7122 BJ Aalten 

tel.: (0543)-476632

info@babyspeciaalzaak.nl

www.babyspeciaalzaak.nl

ZONDAG 29 JANUARI ’06
11.00 tot 17.00 uur

MATERNITY
WEAR

* Noppies
* Queen Mum
* NEW

Mamalicious

And more...

BABY
WEAR

* Mexx
* Noppies
* Babyface
* Ducky Beau

And more...

CHECK OUT THE NEW
SUMMER ‘06 COLLECTION!
* Showroombabykamers 

met fikse kortingen
* diverse kinderwagenmodellen 

flink afgeprijsd
* deze dag winter/zomercollecties ‘05  

positie/baby/kids met 60% korting

DVD
presentatie

NIEUWE
COLLECTIE

op groot
beeldscherm

Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem 0573-255300, www.deregt.nl

De Regt bestaat uit een vijftal business-units te weten, De Regt financiële plan-

ning, De Regt pensioenadviseurs, De Regt assurantie-adviseurs, De Regt hypo-

theekadviseurs en De Regt arbeidsbegeleiding.

Wij zijn momenteel op zoek naar 3 enthousiaste collega’s voor de volgende 
fulltime functies:

- Assurantiemedewerker binnendienst, assurantie B of studerend 
voor assurantie B is vereist.

- Junior medewerker hypotheken, affiniteit met hypotheken gewenst.
- Representatieve receptioniste/telefoniste, affiniteit met financiële 

dienstverlening gewenst

Voor alle functies geldt dat goede communicatieve eigenschappen en eigen 
initiatief is vereist.

Graag uw schriftelijke reactie binnen 10 dagen naar bovengenoemd adres
t.a.v. Dhr. W.W.H. Horck  of stuur een e-mail naar w.horck@deregt.nl

Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem 0573-255300, www.deregt.nl

 399,-
incl. gratis bezorging!

voor

AANBIEDING

Huren kan ook!

nu 3 maanden 

voor de prijs van 2!

499,-
van



Renault Scenic
1.6 benzine bj. 2001

5-drs. 55.000 km

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST  Wichmond   (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

WOLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575) 44 11 14

APK Keuringsstation

VW Golf 1.3 
LM. velgen 

bouwjaar 1990

Honda Civic 1.5 beige bj. 1990
Peugeot 309 5-deurs bj. 1990
Opel Astra GT zwart bj. 1992
Fiat Panda rood bj. 1993

Diverse goedkope auto’s vanaf 400 euro

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

Toyota Starlet 1.3 sport rood 04-1998 € 3.900
Nissan Almera Tino 1.8 grijs 09-2001 € 12.950
Opel Astra 1.6 njoy do. rood 11-2002 € 11.250
Nissan Primera station 1.6 blauw 11-1998 € 7.950
Toyota Avensis 1.6 sol groen 01-1998 € 7.750
VW Golf 1.4 16v rood 10-1998 € 7.950

Ford Focus
1.6 Ghia

grijs, 09-2000
€ 9.950,-

M
M Autobedrijf

Melgers

www.autobedrijfmelgers.nl

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot Partner 1.6 16v zenith, 5-2004, Geel met., Airco, 19.000 km
Peugeot 307 SW 1.6 16v, 6-2002, grijs met., airco, 90.000 km
Peugeot 206 1.4 1.4 XR, 10-1999, groen met., centr. vergr., 64.000 km
Peugeot 306 1.4 XR, 5drs, 1996, rood met., airco, 95.000 km
Peugeot 309 1.4 GR, 5drs, 1991, Blauw met., trekhaak, 141.000 km
Peugeot 205 1.4 Generation, 2-1997, groen met., open dak, 75.000 km

Nissan Micra 1.2
80 pk. 2-2003, org.
radio/cd, grijs met., 

19.000 km

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

Opel Astra 1600 5-drs. 2002, 18.000 km 12.950
Opel Corsa 3-drs. 2002, 60.000 km 8.950
VW Golf 1800 20V Turbohighline 2001, 100.000 km 12.950
VW Golf TDI Comfortline 2001, 37.000 km 12.950
Mercedes C220 avant garde 2004, 23.000 km 38.450

KIJK VOOR ONZE ACTUELE VOORRAAD OP
WWW.AUTOBEDRIJFWISSELINK.NL

Peugeot 206
1600 5-drs.

65.000 km 2001
€ 8.950,-

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Rondweg 2
7251 RV  Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22

VOOR AL ONZE OCCASIONS

MÉT FOTO KIJK OP:

WWW.GROOT-JEBBINK.NL

Heeft u interesse om op deze
pagina te adverteren? 

Neem dan contact op met
Felix Takkenkamp, tel. 06-48 79 42 12

of

Vorden, tel. (0575) - 55 10 10

Weeversdrukkerij

Citroën Picasso 2.0 HDI diesel 5-drs. 123.000 km 2000
Deawoo Kalo Style 1,4i benzine 24.000 km, 5-drs 2003
Ford Focus 1.6 16v benzine 5-drs 63.000 km 2003
Hyundai MPV Matrix 1.6 benzine 5-drs. 56.000 km 2003
Opel Vectra 1.6 benzine  4-drs. 147.000 km 1997
Citroën Berlingo 1.9 D diesel 135.000 km 1998
Peugeot 106 1.1 benzine 3-drs. 66.000 km 2002
Smart Jubile 0,6 benzine 2-drs. 66.000 km 1999

MPV is een auto met hoge zitplaats



De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO

Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Openingstijden:
ma. t/m do.:

8.00 - 18.00 uur.
vr.: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

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

HENGELO– Stel je voor hoe heerlijk het is om niet langer afhankelijk te

zijn van die sigaret. Stel je voor dat niemand meer zeggen kan: ‘Wat

stink je, ben je nou nog niet gestopt?’ Geen schuldgevoel meer naar je

omgeving: ze roken mee, ze maken zich zorgen. Hoe vaak heb je niet

te horen gekregen dat er een dag komt dat je spijt zult hebben? Maar

stoppen met roken is zo moeilijk …

Roken is een verslaving, dat

weet iedereen. Een lichame-

lijke én geestelijke verslaving.

Als je nooit gerookt hebt, is het

zo makkelijk te zeggen: als je

wilt stoppen, dan stop je er

toch gewoon mee? Zo werkt

het niet. Maar als een roker

écht wil stoppen, geeft Make it

Easy de garantie dat het gaat

lukken. Binnen veertien dagen

gaat hij of zij als niet-roker

door het leven. Moeiteloos,

dankzij de Make it Easy-meth-

ode. Sinds de oprichting in

1994 heeft Make it Easy vele

duizenden rokers van hun ver-

slaving afgeholpen. Nu, elf jaar

later, zijn er acht praktijken in

Nederland waar therapeuten

werken volgens de Make it

Easy methode. Arno Vloet is

één van hen. Hij heeft een

vaste praktijk in Malden, maar

werkt ook op locatie. Op veler

verzoek komt hij weer in Hen-

gelo. 

Levenslange garantie 
Na zeven dagen is het 95%

gelukt de sigaret vaarwel te

zeggen en na een jaar is het

percentage dat niet rookt nog

steeds bijzonder hoog: 75%

(onafhankelijk onderzoek der-

den). Maar Make it Easy streeft

naar een rookvrij Nederland en

geeft daarom levenslange

garantie op de behandeling.

Gaat men gedurende de eerste

zes maanden toch de fout in,

dan is een herhalingsbehan-

deling geheel gratis. Daarna

betaalt men slechts het con-

sult. 

Jongeren tot 18 jaar behandelt

Make it Easy gratis.

De Make it Easy-methode

heeft overeenkomsten met

acupunctuur. Bij het oor wor-

den met een elektronische

‘verklikker’ bepaalde zenuwba-

nen opgezocht. Als dat zoek-

ertje een signaaltje afgeeft,

drukt Arno er razendsnel en

absoluut pijnloos drie heel

kleine, steriele puntjes in. De

puntjes worden geplaatst op de

uiteinden van de zenuwbanen,

die het signaal ‘ik wil een

sigaret’ naar de hersenen

sturen. De puntjes onderbreken

dat verslavingssignaal. Door de

puntjes een week lang te laten

zitten en meerdere malen per

dag met een magneetje te ac-

tiveren, verdwijnt de behoefte

te roken. Zonder ontwenningsver-

schijnselen. Ongeveer een week

later worden de drie puntjes

vervangen door een nieuw

puntje, waardoor er geen be-

hoefte ontstaat meer te eten of

snoepen. Met de Make it Easy-

methode is het dus mogelijk te

stoppen met roken zonder af-

kickproblemen of dik te wor-

den. 

Maar omdat roken meer is dan

een lichamelijke verslaving

alleen, maken ook de psychol-

ogische aspecten deel uit van

de behandeling. Daarom

maakt een peptalk van

ongeveer een uur deel uit van

de eerste behandeling en krijgt

iedereen een boekje mee. Ter

ondersteuning, want op het

moment dat de puntjes zijn

geplaatst, is alle behoefte aan

nicotine verdwenen.

Arno Vloet werkt uitsluitend op

afspraak. Ook heeft hij ervaring

met groepsbehandelingen voor

bedrijven. Diverse tele-

visiemakers ondersteunden de

Make it Easy-methode door er

in hun programma’s positieve

aandacht aan te geven. Inmid-

dels wordt Make it Easy eve-

neens door meerdere

zorgverzekeraars erkend.

Woensdag 8 februari is hij in Ons

Huis, Beukenlaan 30 in Henge-

lo (GLD). U kunt dan ’s mid-

dags of ’s avonds terecht. De

vervolgbehandeling vindt

woensdag 15 februari plaats, u

kunt dan ook ’s middags en ’s

avonds terecht, eveneens in

Ons Huis in Hengelo.

Voor alle verdere informatie en voor

het maken van een afspraak kan van

09.00 uur tot 21.00 uur gebeld

worden naar 0174-213202.

Voor meer informatie tevens:

www.makeiteasy.nl.

Moeiteloos stoppen met roken kan!
Door Margon van den Berg

Bij de methode die Arno Vloet hanteert wordt gewerkt met piepkleine puntjes 

die pijnloos in het oor worden geplaatst op zogenaamde anti-rookpunten. Hier-

door worden de lichamelijke ontwenningsverschijnselen meteen onderdrukt.

Bobbinkstraat 4, Baak
Aan de rand van Baak gelegen uitstekend
onderhouden helft van dubbel woonhuis met
garage en diepe achtertuin op het zuiden. 

* open keuken met inbouw apparatuur en
granieten aanrechtblad

* badkamer (2005) met Whirlpool ligbad
* 3 slaapkamers waarvan één met balkon
* totale perceelsoppervlakte 265 m2

* inhoud woning ca. 300 m3

* de woning is volledig voorzien van 
rolluiken 

* aangebouwde garage met kantoorruimte.

Vraagprijs:   € 239.000,-- k.k.

makelaars o.g. en assurantiekantoor

Zutphenseweg 31

7251 DG Vorden

Postbus 46, 7250 AA Vorden

Telefoon 0575 - 55 57 33

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

• deskundige analyse staat van onderhoud

• schilderonderhoudsplan op maat

• zekerheid van vakmanschap

• kleur- en productadvies

• eenmalig of volgens contract

HuisSchilderPlan®: gegarandeerd goed!

Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden

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

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

Sinds 1919

Nu extra voordelig
schilderen?

Haal de HuisSchilderPlan® schilder binnen!



De gemeente Bronckhorst wil
graag dat bewoners, organisaties
en belanghebbenden meepraten
over de verkeerssituatie. In een
speciaal daarvoor ingerichte
huiskamer in het gemeente-
kantoor kan in klein gezelschap
gesproken worden over knelpun-
ten en wensen. De sfeer in de
huiskamer, die belangeloos is
ingericht door Meek’s Meubelen in

Vorden, ondersteunt het informele
karakter van de bijeenkomsten en
verlaagt de drempel om mee te
praten. Het is voor het eerst dat de
gemeente op een dergelijke
manier mensen stimuleert om
mee te praten en te denken. 
Een groot aantal mensen heeft al
gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om hun wensen kenbaar te
maken. 

En er zitten heel goede ideeën 
tussen!

Het doel van de huiskamerbijeen-
komsten is de mening en wensen
van de inwoners te horen over de
verkeerssituatie in de gemeente.
Deze maken deel uit van een
analyse die vooraf gaat aan het
opstellen van een Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP).
Hierin komt het beleid op het
gebied van verkeer en vervoer te
staan dat de gemeente de
komende vijf jaar gaat uitvoeren.
Om dit verkeer- en vervoerplan op
te kunnen stellen brengt de
gemeente nu eerst een groot
aantal zaken in kaart, onder meer
de huidige verkeerssituatie in
Bronckhorst. Verder moeten nieuw
rijks- en provinciaal beleid worden
ingepast en wordt een ongevallen-
analyse gemaakt.

U kunt nog tot eind januari elke
donderdagmiddag van 13.00 –
17.00 uur en vrijdagochtend van
8.30 – 12.30 uur de huiskamer
binnenlopen. De huiskamer is
ingericht op de begane grond van

het gemeentekantoor. Het is ook
mogelijk om een afspraak te
maken. Neem daarvoor contact 
op met Robert Ruiterkamp, 
tel. (0575) 75 03 67. 

Natuurlijk kunt u uw wensen,
problemen, suggesties over de
verkeers- of vervoerssituatie ook
per e-mail (info@bronckhorst.nl) 
of per brief aan ons doorgeven.

Jaargang 2
Nr. 4
24 januari 2006

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Heeft u al meegedacht over de verkeerssituatie in
uw omgeving?

Denkt u ook wel eens, dat moet toch anders kunnen, of beter? U heeft nog
tot eind januari om mee te denken met de nieuwe plannen voor Bronck-
horst!

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over niet geagendeerde 
onderwerpen waarbij de volgende
zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur 

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex art. 7:13 van
de Algemene wet bestuursrecht 

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen 

d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene
wet bestuursrecht

Indien u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, dient u dit bij
voorkeur 24 uur van tevoren 
te melden bij de griffier, tel. (0575)
75 05 43 of e-mail griffie@bronck-
horst.nl, onder vermelding van
agendapunt, naam, adres en
telefoonnummer. 

Het reglement en de verordening
zijn via de website www.bronck-
horst.nl te raadplegen. Over
Burgerinitiatief en spreekrecht is
ook een folder opgesteld die gratis
in het gemeentehuis en –kantoor is
af te halen. 

Raadsvergadering 26 januari 
De gemeenteraad van Bronckhorst
vergadert op 26 januari 2006 om
20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis aan de Raadhuis-
straat in Hengelo Gld. U bent van
harte welkom deze openbare verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende 
onderwerpen:

Benoeming vier commissieleden,
zijnde niet-raadsleden
Voorgesteld wordt om de dames 
R. Lubbers-Buitink en J. Steffens en
de heren G. van der Bend en B. van
Til te benoemen tot lid van de raads-
commissies Beleidsontwikkeling en
Evaluatie en controle. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied
1993 Schiphorsterstraat 12/12a
Toldijk’
Het ontwerpplan voorziet in de
splitsing van een burgerwoning in
twee wooneenheden en het toe-
staan van het uitvoeren van een
aan-huis-gebonden beroep.

Planschade Roessinkweg 3 in
Zelhem
Door de aanleg van de rondweg 
vinden de eigenaren dat de plano-
logische toestand van het perceel
Roessinkweg 3 in Zelhem verslech-
terd is. Op grond van het bestem-
mingsplan ‘Westelijke rondweg’

hebben zij daarom een verzoek tot
planschade ingediend. Voorgesteld
wordt planschadevergoeding toe te
kennen.

Bestuursopdracht subsidiebeleid
De voormalige gemeenten Humme-
lo en Keppel, Hengelo, Steenderen,
Vorden en Zelhem hadden elk hun
eigen subsidieverordening waarbij
verschillende toetsingskaders 
werden gebruikt. Op grond van de
Algemene Regels Herindeling is de
gemeente verplicht om met ingang
van 1 januari 2007 een nieuwe 
Subsidieverordening te hebben. 
Op basis van deze nieuwe Algemene
Subsidieverordening kunnen alle
subsidieaanvragen volgens dezelfde
regels worden beoordeeld. Voorge-
steld wordt het college opdracht te
geven de kaders uit te werken die
van belang zijn voor het goed func-
tioneren van een objectieve en
transparante Algemene Subsidie-
verordening. 

Wapen voor gemeente
Bronckhorst
De raad heeft besloten om een wa-
pen te laten ontwikkelen. Hiervoor
is aan de Hoge Raad van Adel advies
gevraagd. Tegen een wapen dat
afgeleid is van het logo bestaan
praktische bezwaren. De Hoge Raad
van Adel leidt daarom het wapen af
van de middeleeuwse familie van de
heren en graven van Bronckhorst.
Het voorgestelde wapen is krachtig
en toont op een rood veld een zilve-
ren leeuw met gouden kroon, tong
en nagels. De gouden kroon is
gedekt met drie bladeren met twee
parels. Voorgesteld wordt Hare
Majesteit de Koningin te vragen dit
wapen te verlenen.

Aankoop aandelen Berkel Milieu
Het college stelt voor om aan te
sluiten bij Berkel Milieu, omdat
verwacht wordt dat het inzame-
lingsvolume voordelen oplevert.
Bronckhorst wordt aandeelhouder
van Berkel Milieu, omdat de voor-
malige gemeente Vorden deelne-
mer was in Berkel Milieu. Voor de
aankoop van aandelen is volgens de
Gemeentewet een besluit van de ge-
meenteraad nodig. Voorgesteld
wordt om € 50.000 aan aandelen te
kopen en dit ten laste te brengen
van de algemene middelen.

Ereburgerschap
Naast het instituut van Koninklijke
Onderscheidingen, bestaat de 
behoefte om uitdrukking te kunnen
geven aan een blijk van zeer grote
waardering, genegenheid en dank-
baarheid, zowel aan ingezetenen als
aan niet-ingezetenen van de gemeen-
te, die zich voor de gemeente
Bronckhorst of haar ingezetenen
bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt. Hiervoor wordt een ere-
penning in zilver uitgereikt. Voorge-
steld wordt de verordening hiervoor
vast te stellen.  

Voor meer informatie over de in-
houd van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de Griffie van
de gemeente (zie hiernaast) of de

website www.bronckhorst.nl
raadplegen onder gemeente/be-
stuursinformatiesysteem. De
eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 23 februari 2006.

Uit de raad

Het Algemeen Bestuur van Delta
vergadert op 27 januari 2006. De
openbare vergadering is van 11.00
tot 12.00 uur en wordt gehouden in
het stadhuis in Zutphen. Op de
agenda staat o.a. aanpassing
Gemeenschappelijke Regeling.

Delta is uitvoerder van de Wet
sociale werkvoorziening in de
gemeenten Bronckhorst, 
Brummen, Lochem, Voorst en
Zutphen en biedt hierbij werk aan
zo’n 950 medewerkers met een
arbeidshandicap.  

Vergadering Delta



Praat mee over nieuw afvalbeleid
Na de gemeentelijke herindeling vonden op het afvalgebied enkele veranderingen plaats. Zo
wijzigde de inzameling van Klein Chemisch Afval (KCA), grof groen en oud papier. De gemeente
vraagt nu uw mening te geven voor het nieuw te ontwikkelen afvalbeleid. Het gaat om uw ideeën
over de bestaande en nieuwe afvalvoorzieningen. Onderstaand treft u de enquête over het afval-
beleid aan. Deze is ook te vinden op de website van de gemeente Bronckhorst www.bronck-
horst.nl. Vervolgens kunt u deze versturen naar a.goris@bronckhorst.nl. Met de uitkomsten van
deze enquête betrekken we uw mening bij het opstellen van het Afvalbeleidsplan 2006 – 2010.

Laat uw mening horen en vul de enquête in. Onder de inzendingen verloten wij leuke prijzen. 
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Denkt u er wel aan dat u het volledig ingevulde 
enquêteformulier vóór woensdag 8 februari instuurt. U kunt de enquête opsturen naar: gemeen-
te Bronckhorst, o.v.v. enquête afvalbeleid, Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo Gld. (geen
postzegel nodig).

Enquête afvalbeleid

Naam : .............................................................................................................................

Adres : .............................................................................................................................

Plaats : .............................................................................................................................

Telefoonnummer : .............................................................................................................................

Gebruikersomstandigheden
1.Uit hoeveel personen bestaat uw huishouding? � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � meer dan 6
2.Waar woont u? � woning in het dorp met kleinere of geen tuin 

� woning in het dorp met ruime tuin
� buitengebied

Grof afval
3.Vindt u dat (één van) de volgende voorzieningen een positieve bijdrage levert aan de gescheiden

inzameling van grof afval?
� lokale brengpunten voor afval in kernen van voormalige gemeenten, waar u grof en 

groenafval kan brengen (geopend op de zaterdag, zoals in de huidige situatie)
� alles brengen naar brengpunt in Zutphen, Lochem of Doetinchem
� centraal afvalbrengpunt binnen de gemeente Bronckhorst met ruimere brengmogelijk-

heden en openingstijden
� tegen betaling het grof afval en kringloopgoederen laten ophalen (deze kosten gaan dan

niet meer via de afvalstoffenheffing)
� maandelijkse inzamelronde voor grof afval

4. Welke aspecten vindt u van belang bij de (gescheiden) inzameling van grof afval? (meerdere
antwoorden mogelijk)
� ruime openingstijden afvalbrengpunt
� lage kosten
� (termijn waarbinnen) afval aan huis opgehaald
� afstand tot afvalbrengpunt
� veel soorten afval kwijt kunnen
� grof afval en kringloopgoederen tegelijk kwijt kunnen
� leenvoorziening aanhangwagen

5. Welke andere suggesties heeft u voor de inzameling van grof afval?

Groen afval
Op welke wijze kan voorkomen worden dat groenafval in de grijze container komt? (meerdere
antwoorden mogelijk)

� blad op een bepaalde dag aan zijkant van de weg deponeren en de gemeente haalt dit in één
keer op 

� gedurende de ‘bladperiode’ bladmanden (= ijzeren opvangbak) plaatsen op verschillende
plekken in het dorp

� bakken plaatsen voor het brengen van tuinafval
� een centraal brengpunt waar u ook ander afval, zoals snoeiafval kwijt kunt
� meer of grotere groene container
� extra inzamelrondes voor snoei-afval in het voor- en najaar
� snoei-afval wordt aan huis versnipperd door gemeente en u kunt het materiaal weer 

gebruiken in de tuin
� wekelijkse inzameling van GFT in de zomermaanden, in de winter minder frequent 

inzamelen
� gebruik van een composthoop of compostvat

7.Zou bij u – als in de winterperiode (november – februari) het GFT om de vier weken wordt 
ingezameld - GFT in de grijze container verdwijnen?
� Ja, alles �  Ja, deels �  Niets

8.Wanneer zou u bereid zijn een composthoop of –vat te gaan gebruiken?
� aanschaf van een compostvat met bijdrage van de gemeente
� als u moet betalen per aanbod (kilogram/container)
� voorlichting geven via ‘Contact’
� cursus composteren
� nooit

9.Wat zijn volgens u aandachtspunten bij de inzameling van GFT?
� teveel moeite
� stank
� te kleine groene container
� GFT komt later weer bij het restafval
� te weinig voorlichting over GFT-inzameling/composteren

10. Welke andere suggesties heeft u voor de inzameling van groen afval?

Papier
11. Op welke wijze zou het inzamelresultaat voor oud papier verbeterd kunnen worden?

� mini-container voor oud papier, die maandelijks huis-aan-huis wordt opgehaald
� betere bekendmaking inzameldata en papierbakken via ‘Contact’
� meer papierbakken (in de wijk)

12. Welke andere suggesties heeft u voor de inzameling van oud papier?

Kunststoffen
Een groot deel van het restafval bestaat uit kunststof. De gescheiden verwerking van dit materiaal
net als papier en glas is ingewikkeld omdat er veel verschillende kunststoffen zijn. Als gemeente
willen wij bezien welke mogelijkheden er zijn om deze omvangrijke fractie te gaan scheiden. 

13. Zou u kunststof gescheiden willen inleveren?
� ja    �  nee  �  niet altijd

14. Wat is voor u de makkelijkste manier om het kunststof in te leveren?
� met het restafval
� in bakken bij supermarkten
� gelijktijdig met de inzameling van oud papier
� inleveren op afvalbrengpunt(en)

Grijs afval
15. Komt het voor dat u niet al uw afval kwijt kunt in de grijze container?

� nee, nooit
� zelden
� regelmatig
� vaak
� altijd

16. Zo ja, waar bestaat dit afval uit?
� papier
� glas
� bouw-en sloopafval
� luiers
� GFT
� kunststoffen (incl. landbouwfolie)
� niets bijzonders

17. Welke aspecten zijn voor u in huis van belang bij het scheiden van afval?
� ruimte
� voorzieningen
� stank
� anders nl.  

Tariefdifferentiatie
De gemeente betaalt voor inzameltijd en de hoeveelheid afval. Eénpersoonshuishoudens betalen
op dit moment een lagere afvalstoffenheffing dan meerpersoonshuishoudens. De gemeente 
onderzoekt mogelijkheden om mensen te laten betalen naar de hoeveelheid afval die wordt 
aangeboden. Eén mogelijkheid is dat het tarief afhankelijk is van de grootte van de container 
(volume) en/of het aantal keer dat u de container aan de straat zet (frequentie). Een andere 
mogelijkheid is het wegen van de containers (per kilogram afval). Een methode, waarbij een ieder
precies betaalt voor de hoeveelheid die wordt aangeboden. Een eerlijke én voor het milieu een
goede optie door een betere scheiding van het afval. Bij tariefdifferentiatie wordt u dus beloond
als u minder afval aan de straat zet.

18. Waarvan moet het tarief van de afvalstoffenheffing afhankelijk zijn? (meerdere antwoorden 
mogelijk)
� één- of meerpersoonshuishouden
� gewicht van het afval
� geen onderscheid maken
� volume van de container
� frequentie

19. Wat zijn volgens u de gevolgen van invoering van tariefdifferentiatie?
� eerlijke verdeling van kosten (vervuiler betaalt)
� toename van afvaldumpung en zwerfvuil
� werkt kostenverhogend
� bevordert betere afvalscheiding
� fraude is mogelijk 
� anders, nl.      

Overige vragen
20. Mist u nog onderdelen bij het huisvuil die u gescheiden kunt aanbieden?

� ja �  nee

21. Indien u de vorige vraag met ja heeft beantwoord, welke onderdelen zijn dat?

22. Op welke andere wijze zou u informatie over de afvalinzameling willen ontvangen ?
� website afval 
� gemeentegids
� ’Contact’
� afvalkalender
� anders nl.



Openbare bekendmakingen

Het college van b en w heeft weer
een aantal zon- en feestdagen aan-
gewezen als dagen waarop de win-
kels in de diverse voormalige 
gemeenten open mogen zijn. Er is
nog geen nieuwe, geharmoniseerde,
verordening voor heel Bronckhorst. 
Om die reden moeten de ingekomen

aanvragen nog getoetst worden aan
de oude verordeningen. 
De extra koopzondagen in 2006 zijn:
• voor het grondgebied van de voor-

malige gemeente Hengelo Gld.: 
2 en 17 april, 11 juni, 27 augustus,
17 september, 19 november, 11 en
26 december 

• voor het grondgebied van de voor-
malige gemeente Vorden: 
29 januari, 12 maart, 2 en 17 april,
28 mei, 5 juni, 10 september, 15 en 
29 oktober, 5 november, 10 en 
26 december

• voor het grondgebied van de voor-
malige gemeente Hummelo en

Keppel, met uizondering van 
Achter-Drempt: 19 maart, 9 en 
23 en 30 april, 7 en 14 mei, 24 sep-
tember, 15 oktober, 26 november,
3, 10 en 17 december

• voor Achter-Drempt:  22 januari, 
12 , 19 en 26 februari, 12 en 
26 maart, 9, 17 en 22 april, 8 en 

22 oktober en 5 november
• voor het grondgebied van de voor-

malige gemeente Zelhem: 17 april,
21 mei, 8 oktober en 26 december

• voor het grondgebied van de voor-
malige gemeente Steenderen zijn
geen extra koopzondagen aange-
vraagd

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

Aanvragen
Gemeentelijke monumenten
• Drempt, Gientjesweg 5, voor het terugbrengen van het oorspronkelijke topgevelraam en het

plaatsen van een dakkapel

Van 26 januari t/m 8 februari 2006 ligt het bouwplan tijdens de openingstijden voor een ieder ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Binnen genoemde termijn kan
een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan b en w.

Bouwvergunningen 
• Halle, Nijenkampweg 2, plaatsen twee dakkapellen op de woonboerderij 
• Hengelo Gld., Iekink 22, plaatsen sanitaire unit met tochtportaal 
• Hengelo Gld., Memelinkdijk 8a, gedeeltelijk vernieuwen werktuigenberging
• Hummelo, De Zuylenkamp 17, gedeeltelijk vergroten van de woonkamer en de entree/hal 
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 43, vernieuwen paardenstal
• Vorden, Ambachtsweg 11, oprichten bedrijfshal 
• Vorden, Lieferinkweg 4, gedeeltelijk veranderen schuur
• Vorden, Oude Zutphenseweg 8, gedeeltelijk vergroten woning 
• Zelhem, Banninkstraat 8, gedeeltelijk veranderen/vergroten woning
• Zelhem, Everhardinksweg 3/a, vergroten van een stal voor melkgeiten 

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Gietelinkdijk 1, voor het vergroten van de woning, geldend bestemmingsplan

‘Buitengebied 1984’
• Zelhem, Groen van Prinsterstraat 44, voor het vernieuwen van een berging tot garage/berging,

geldend bestemmingsplan ‘Zelhem Dorp 2002’

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 26 januari t/m 
8 maart 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen
en milieu. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan het college van b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Bouwen en milieu. 

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 13 januari 2006:
• Zelhem, Ruurloseweg 25, voor het tijdelijke vestigen van een autoplaatbedrijf, geldend 

bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2-1988’ 

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende 
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een 
beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van 
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen en ontheffingen
Gemeentelijke monumenten
Verzonden op 24 januari 2006:
• Steenderen, Oltmanstraat 10, voor de uitbreiding van het woonhuis met kantoor en vergader-

ruimte en de bouw van een nieuwe schuur

Kapvergunningen
Verzonden op 16 januari 2006:
• Drempt, perceel nabij Zomerweg 62, voor het afzetten van een houtwal. Geen herplantplicht
• Steenderen, Harmen Addinkstraat 20, voor het vellen van één boomhazelaar en één beuk.

Geen herplantplicht
• Vorden, Decanijeweg 2, voor het vellen van één berk. Geen herplantplicht
• Wichmond, perceel nabij Hackforterweg 25, voor het afzetten van een houtwal. Geen herplant-

plicht

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 16 januari 2006:
• Veldhoek, Veldhoekseweg 20 t/m 22, realiseren bijkeuken bij dubbele woning, verleend met

vrijstelling op grond van art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 18 januari 2006:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 40, vergroten woning
• Vorden, Lindeseweg 26, vernieuwen bijgebouw
• Vorden, Ruurloseweg 3, vergroten woning
Verzonden op 19 januari 2006:
• Vorden, Rommelderdijk 2, plaatsen kas

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 16 januari 2006:
• Veldhoek, Veldhoekseweg 20 t/m 22, bouwen dubbele woning, verleend met vrijstelling op

grond van art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Schuttestraat 24, vernieuwen aangebouwde schuur, verleend met vrijstelling op grond

van art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van art. 50, lid 4 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht. Op 21 november 2004 is het ontwerpbestemmings-
plan ter visie gelegd, het bouwplan past hierin 

Verzonden op 18 januari 2006:
• Hummelo, Dorpsstraat 30, veranderen woning
• Olburgen, Olburgseweg 19, vernieuwen fietsenstalling/berging
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 10, veranderen en vergroten woning, verleend met 

vrijstelling op grond van art. 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met ontheffing
van het Bouwbesluit voor een vrije doorgangshoogte van de binnendeurkozijnen van 200 cm

• Zelhem, Hummeloseweg/Orchideestraat, realiseren 12 appartementen, verleend met vrijstel-
ling op grond van art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Verzonden op 19 januari 2006:
• Vorden, Joostinkweg 8, vernieuwen woning, verleend met vrijstelling op grond van art. 19, lid 1

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 18 januari 2006:
• Halle, Landstraat 12, bouwen woning met aanbouw en vrijstaande berging/carport
• Vorden, hoek Zutphenseweg met de Decanijeweg, bouwen appartementengebouw

Sloopvergunningen 
Verzonden op 18 januari 2006:
• Drempt, Wittehemelweg 7-9, slopen dakbedekking schuur
Verzonden op 19 januari 2006: 
• Drempt, Roomstraat 31, slopen van een vijftal schuren/bergingen, er komt asbesthoudend 

materiaal vrij 
• Hummelo, Keppelseweg 33, slopen berging/bijkeuken

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp.
5.4.1 APV)
Verzonden op 24 januari 2006:
• Keijenborg, Uilenesterstraat 30, voor verbranding nabij de Uilenesterstraat 30
• Zelhem, Haitinkweg 5a, voor verbranding nabij de Haitinkweg
• Halle, Pausendijk 2, voor verbranding nabij de Pausendijk 2
• Vorden, Brinkerhof 20, voor verbranding nabij de Bleuminkmaatweg
• Zelhem, Eeltinkweg 8, voor verbranding nabij de Eeltinkweg
• Vorden, Wildenborchseweg 12, voor verbranding nabij Wildenborchseweg
• Zelhem, Haitinkweg 6, voor verbranding nabij de Haitinkweg
• Vorden, Riethuisweg, voor verbranding nabij de Riethuisweg
• Drempt, Binnenweg 8, voor verbranding nabij de Kerkstraat
• Vorden, Ruurloseweg 45, voor verbranding nabij de Ruurloseweg 65a
• Hengelo Gld., Bronkhorsterstraat 11, voor verbranding nabij de Bronkhorsterstraat
• Zelhem, Davisweg 2, voor verbranding nabij de Davisweg 2

Ontheffing art. 8, lid 2 onderdeel a van de Wet op de openluchtrecreatie
Verzonden op 20 januari 2005:
• Vorden, de heer E.J. Eggink voor het exploiteren van een minicamping op het perceel 

Lieferinkweg 4 met 15 plaatsen voor tenten, toercaravans, tentwagens/vouwwagens en 
kampeerauto’s. De ontheffing wordt in verband met de intrekking van de Wet op de openlucht-
recreatie verleend tot 1 januari 2008, daarna zal dit via een vrijstelling op grond van het 
bestemmingsplan worden geregeld. Het kampeerterrein mag ieder jaar geopend zijn van 
15 maart t/m 31 oktober

Ontheffing wegenverkeerswet
Verzonden op 17 januari 2006:
• Vorden, oriëntatierit van de VAMC ‘de Graafschaprijders’, op 12 maart, 9 april, 7 mei en 3 sep-

tember 2006, diverse wegen in onze gemeente. Start en finish Ruurloseweg 64
• Vorden, oriëntatierit van de Motor- en Autoclub ‘Zutphen’, op 26 februari en 26 maart 2006, 

diverse wegen in onze gemeente. Start en finish Hoekendaalseweg

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. De stukken
liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en 
milieu (bouw- en sloopvergunningen, ontheffingen verbranden afvalstoffen), Openbare werken
(kapvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (monumentenvergunningen,
ontheffing Wet op de openluchtrecreatie) en in het gemeentehuis bij de afdeling Openbare orde
en veiligheid (ontheffing wegenverkeerswet). 

Koopzondagen



vervolg Openbare bekendmakingen

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 gemotiveerde 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. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., in verband met rioolrenovatiewerkzaamheden is de kruising Banninkstraat/

Kastanjelaan van 10 t/m 8 februari 2006, of zoveel korter of langer als nodig is, gesloten voor
alle verkeer.

Bestemmingsplannen
Goedgekeurde bestemmingsplannen 
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 23 december 2005 de volgende bestemmings-
plannen goedgekeurd:

• ‘Buitengebied Steenderen 2005 Zutphen-Emmerikseweg 75’, voor de wijziging van een be-
drijfswoning in een burgerwoning

• ‘Buitengebied Steenderen 2004 Reigersvoortseweg 4’, voor de splitsing van een burgerwoning
in twee wooneenheden

De besluiten van Gedeputeerde Staten en de bestemmingsplannen liggen van 26 januari t/m 
8 maart 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de 
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de 
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde
Staten heeft ingebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij geen bedenkingen heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzage-
legging beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-Gravenhage. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Wet Milieubeheer
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt vanaf 26 januari t/m 8 maart 2006
tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

Ontwerpbesluit  (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
• Hengelo Gld., Beekstraat 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een jongvee-opfokbedrijf

Ontwerpbesluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art.
3:31 Awb)
• Zelhem, Terborgseweg 5, voor het bij de inrichting behorende mestbassin met betrekking tot

de op 22 juli 1999 onder nr WM1324 verleende vergunning 

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen een van de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mon-
deling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzage legging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 9 maart 2006. 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 mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan
de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 26 januari t/m 8 maart
2006 tijdens de openingstijden de volgende meldingen ter inzage:

• Vorden, Hamelandweg ong., voor het oprichten van een propaanopslag behorende bij deze 
inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op deze activiteit is het Besluit voorzieningen en
installaties milieubeheer van toepassing. De ingediende melding heeft betrekking op een 
opslag van 1200 liter propaangas in een bovengrondse tank

• Zelhem, Lageweg 12, voor het veranderen van dit bouwbedrijf. Deze activiteit valt binnen de
werkingssfeer van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer. De ingediende melding
heeft betrekking op een bouwbedrijf met timmerwerkplaats en houtzagerij.

Dit houdt in dat deze activiteiten niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen.
Wel moet voldaan worden aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemde besluiten zijn
verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 26 januari t/m 8 maart 2006
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hummelo, Zelhemseweg 16, een veranderings- cq. uitbreidingsvergunning voor schietvereni-

ging Willem Tell
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103 met gedeelte Dambroek 18 en 20, een wijzigingsvergun-

ning voor een centrum voor bedrijfscursussen en brandweertrainingen
• Hengelo, Wichmondseweg 49, een wijzigingsvergunning voor een dierenpension

Strekking van de besluiten luidt:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. Het besluit van de eerstgenoemde inrichting is niet gewijzigd ten opzichte
van het ontwerpbesluit. De andere twee besluiten zijn na ingekomen zienswijzen afwijkend van
de ontwerpbesluiten vastgesteld.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.degenen die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het 

eerdere ontwerpbesluit 
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage en wel vóór 9 maart 2006.

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

� Ruim 3000 m2 showroom!
� Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!

Eekstraat 2a, Drempt, gem. Doesburg. 
tel. 0313 - 47 62 18
(richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De Roskam)

www.slaapspecialistdrempt.nl
d e a l e r  v a n :  A k v a ,  S v e d e x ,  A v e k ,  P u l l m a n ,  A u p i n g ,  E a s t b o r n ,  U b i c a ,  L a t t o f l e x ,  J e n s e n ,  T e m p u r

GEZELLIG SLAPEN

DOOR DREMPT

AGENTSCHAPPEN

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

Weevers druk

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld), 

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 

FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen, 

Telefoon (0575) 45 23 98

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

Weeversdrukkerij

DRUKWERK?
WIJ VERZORGEN 

HET GRAAG VOOR U
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Gerrie:"Ik begriepe d'r niks van.
Een hele bladzij in Contact, on-
ze krante, en ik begriep neet wa-
or 't oaver geet. Het verhaal is be-
stemd veur  Noord, Midden en
Zuid ,dus veur alle  volk van ons
Bronckhorst. Vier grote foto's en
onzen burgemeister mooi in
beeld. Er mot argens een Aero-
Fit, een sport centrum her-
opend wezzen. En tegelieke een
MediCare, het centrum veur
pro-actieve zorg en medische
training. Hoe verzint ze zukke
pracht termen. De burgemeister
deed zien beste en ok ziene
vrouwe kwam d'r an te passe.
Ton dat neet lukken wol, krop
d'r nog efkes ene op 't dak. Het is
allemaol veur mekare kommen.
Op de zelfde pagina een foto van
ReboGroep-DVO. Zaterdag 28 Ja-
nuari kan ik daor gaon kieken
in het multifunconeel centrum
De Kamp. En dan op niej, waor
mag dat argens wezzen? In ons
grote Bronckhorst?  Ze denkt
dat wiej as gewone starvelingen
helderziend bunt? Ons moder-
ne Bronckhorst besteed uut dik
40 kernen en het zal nog wel ef-
kes duurn umme van de zak en
de band te weten . Ok adverten-
tie's bunt soms neet dudelijk
waor ai wezen mot umme oew
veurdeel te halen. Een jaor bun-
ne wie no gangs met uns nieje
Bronckhorst. Wie heurt vaker
gemopper as complimentjes. No

was dat te verwachten. Onze
volk hecht stark an het bekende
en het gewone alledaagse. Wie
bunt gewoon conservatief. Wie
praot nog geregeld oaver gul-
dens en rekkent te weinig in  eu-
ro's. Het zal nog wel een mooi
tiedjen duurn veurdat wie uns
compleet Bronckhorsters gaot
veulen. Misschien mot d'r dan
ene op staon die ok zo mooi,
met vaste hand, pijltjes kan
gooien en wie met mekaar te
hoop loopt umme 'onzen Jan' te
huldigen? Wie hebt in feite nog
weinig benul ho groot of ons
Bronckhorst wel is. Kunt ze mis-
schien veur ons gewone starve-
lingen een toertocht, biej mooi
wear ,deur de belangriekste de-
len van  ons Bronckhorst ma-
ken? Een goeien kletsmajoar of
ne mooie meid uut elken buur-
te, vertelt gaondeweg  wat van
de eigen buurte en het rare volk
in de busse. En op tied lekker et-
ten en drinken natuurlijk en
nog wat muziek van eigen man
of vrouwe d'r tussen deur. Het
mag gerust  geld kosten want
wie hebt veur ne dag uutgaon
best wat te missen. In de krante
leazen wie dizze wekke dat  de
oldere leu rieker wordt en de
jongen armer en dat zal zeker
veur onze volk, veurzichtig en
zuunig, zo wezzen. Want wie
hebt gewoon vulle 50+ mensen
in onze Bronckhorster dorpen.

As goeie reclame stunt valt te
denken an de RABO die wilt wel
is wat extra's met het vulle geld
dat ze in kas hebt. Uutbetalen
van de reserve dat doot ze toch
nooit. Of de  AMRO in plaatse
van  betaald vuurwark met ko-
ninginne dag of er is een ander
groot bedrief dat as reclame de
klanten wat extra's wil geven.
Zoas laatst een antal grote win-
kels. Een circus op de camping
in Vorden, dat was een groot
succes. Dat circus, dat was dan
veur 't jonge volk. De routepijlen
hangt er nog steeds, moar ’t cir-
cus is toch afgelopen? D'r bunt
nog mear 50+ mensen as kin-
ders in ons Bronckhorst en n'n
hoop volk hef 't wark al af veur-
dat ze oet 't bedde stapt. Zoge-
zegt de scheupke's op 't dreuge.
Die wilt neet mear met doon an
het wereldrecord fitnes in Vor-
den. Bodybuilding en fitness is
an hen neet mear besteed. Dat
geet better wannear ie as die
tweeling 1000 wekke old bunt.
Dan bunt d'r wel mear  dinge an-
trekkelijk. En gin gemartel met
24 uur achter mekaar fitness.
Hobby's uut onze jonge tied ,
zelf 1000 wekken old, mooi
veurjaor en het gras 'twee kond-
jes hoog' en vulle gezonder veur
't lichaam.       

De Baron van Bronckhorst.

Rieki werd samen met haar man en
dochters verwelkomd door alle leer-
lingen van de school. Zij vormden een
poort die uiteindelijk leidde naar een
prachtige boog. De boog was door de
ouderraad in stijl versierd met aller-
hande schoonmaakartikelen, meege-
bracht door de leerlingen. Na ont-
vangst en felicitaties was er koffie met
gebak. Ondertussen bereidden de leer-
lingen zich voor op hun deel van de
verrassing voor Rieki. Een zelfgemaakt
lied op de melodie van ‘Heb je even
voor mij?’ was voor de leerlingen het
hoogtepunt. Vooral toen het lied voor
de tweede keer werd ingezet was een
uitgebreide polonaise met Rieki aan
het hoofd, niet te voorkomen. Uiter-
aard waren er ook prachtige cadeaus.
De school en de leerlingen hopen van
harte dat Rieki nog heel wat jaartjes
de school zal schoonmaken, want zo-
wel onderwijzend personeel, bestuur
als leerlingen zijn erg trots op haar. Di-
recteur Jans Huttinga bedankte na al-

le feestelijkheden Rieki dan ook ont-
zettend voor een altijd schone school.

Rieke Wolsheimer heeft in de afgelo-
pen 25 jaar de naam van haar werkge-
ver diverse malen zien veranderen. Per
1 januari 1995 veranderde de naam
van de Vereniging, door een fusie in
Vereniging voor Protestants Christe-
lijk Onderwijs (VPCO) Oost-Gelderland
die uit zes regionale scholen bestond.
In 1998 volgde wederom een fusie.
Toen werd de naam van de Vereniging
VPCPO Oost-Gelderland. En op 1 ja-
nuari 2006 is de naam van de vereni-
ging Scholengroep GelderVeste, ver-
eniging voor christelijk basisonder-
wijs. Naast de Veldhoek bestaat deze
vereniging ondermeer uit de Ruurlose
Rehobothschool en een groot aantal
andere christelijke basisscholen uit
onder meer Doetinchem, Borculo, Zel-
hem, Hengelo, Zutphen, Warnsveld en
Brummen.

Rieki Wolsheimer maakt 
25 jaar Veldhoekse school
schoon

Op 19 januari was het precies 25 jaar geleden dat Rieki Wolsheimer als
schoolschoonmaakster in dienst trad van de ‘Vereniging tot Stichting en
Instandhouding ener Christelijke School in de buurtschap Veldhoek’, zo-
als de vereniging destijds officieel werd omschreven. Uiteraard was dit
voor de school en leerlingen meer dan genoeg reden om haar eens flink
in het zonnetje te zetten.

Rieki Wolsheimer was verrast door de prachtig versierde boog voor de school ingang

Het parcours lag er mooi, maar hard
bevroren bij. Hierdoor vonden er veel
valpartijen plaats. Dit clubkampioen-
schap werd samen met de ETP Zut-
phen en De Zwaluwen Deventer verre-
den. Bij de RTV deden 16 renners mee,
waaronder verschillende toppers zoals
Jan Weevers en Frank Schotman. Bei-
de renners reden vanaf de start weg
van de rest en het was al snel duidelijk

dat de kampioen een van deze twee
zou worden. 
Frank Schotman ging een paar ron-
den voor het einde hard onderuit.
Voor Jan Weevers lag nu de weg open
naar het kampioenschap. Schotman
werd nog wel netjes tweede, voor de
jonge Richard Sleumer die derde
werd.
Thijs van Amerongen reed in Frank-
rijk een wereldbekerwedstrijd. Hier
behaalde hij een zeer mooie 15e plaats
en werd de tweede Nederlander in de
uitslag. De Belg Kevin Pauwels ging
met de overwinning aan de haal.

Jan Weevers clubkampioen
veldrijden RTV
Op zondag 15 januari werd onder
mooie weeromstandigheden het
clubkampioenschap veldrijden
verreden.

Bronckhorster
Autopuzzelrit
Op zaterdag 11 februari a.s. wordt
door S.V. Steenderen de Bronckhorster
Autopuzzelrit georganiseerd.
Aanmelden is om 19.00 uur bij de Kan-
tine van S.V. Steenderen. Er is parkeer-
gelegenheid bij Sporthal Het Hooge
Wessel.
De deelname is voor iedereen moge-
lijk. Leden van S.V. Steenderen betalen
geen inschrijfgeld.

Het repertoire bestaat uit zowel a ca-
pella muziek als met begeleiding van
piano of strijkersgroep. Momenteel
hebben wij werken in studie van o.a.
Antonia Caldara, Josquin des Prez, Ga-
briel Faure, J. Haydn, da Victoria en
Clemens non Papa. 

Wij repeteren elke maandagavond in
Vorden onder leiding van zangpeda-
goog Martin Versluis. Van de kandida-
ten verwachten wij dat ze behalve een
goede zangstem ook thuis de partij in
kunnen studeren. 
Hebt u affiniteit met oude muziek en
lijkt het u leuk om in zo een klein en-
semble te zingen? 
Neem dan contact op Martin Versluis
tel. 0575-553441.

Gelders Vocaal octet zoekt
bas en sopraan
Ter completering van ons vocale oc-
tet zijn wij op zoek naar een erva-
ren sopraan en bas/bariton.

Er is besloten om drie perioden van ze-
ven weken te gaan "proefdraaien." Na
deze drie perioden worden de voor- en
nadelen afgewogen en wordt er een
definitief besluit over genomen.
Het continurooster houdt in dat alle
kinderen 's morgens naar school ko-
men en pas aan het eind van de
schooldag weer naar huis gaan. Even-
tueel kan in overleg met de ouders
zelfs worden besloten de voor- en na-
schoolse opvang van kinderen hieraan
te koppelen. 
Het samen eten onder leiding van de
eigen leerkrachten zien wij als een on-
derdeel van het totale lesprogramma.
De tijd tussen de middag is korter, dit

komt doordat de kinderen tussen de
middag niet naar huis hoeven. Daar-
door gaan de kinderen van C.B.S. Vars-
sel om  15.00 uur naar huis. 
Het continurooster geeft veel rust, zo-
wel voor de kinderen als voor de ou-
ders, omdat zij nu niet meer vier keer
per dag naar school hoeven om kinde-
ren te brengen of te halen.  In alle lan-
den om ons heen is het de reguliere
manier van werken. 
C.B.S. Varssel zorgt ervoor dat het voor
de kinderen fijn en gezellig is om op
school te blijven; er zijn plekjes waar
de kinderen even tot rust kunnen ko-
men, maar ook plaatsen waar de kin-
deren volop kunnen rennen of mogen
voetballen. School Varssel hoopt dat
deze verandering, na een periode van
gewenning, wordt gezien als een ver-
andering die goed is voor de kinderen
en voor de school.  

Wanneer u er meer over wilt weten
kunt u contact opnemen met de
school.

Een continurooster voor
C.B.S. Varssel
De christelijke basisschool in Vars-
sel (Hengelo Gld.) is na de kerstva-
kantie gestart met het "proefdraai-
en" van een continurooster. Vooraf
is uitvoerig binnen het team, de
medezeggenschapsraad en de ou-
derraad over het continurooster
gesproken.

Afgelopen weekend werd er in de
kantine van Sociï gedart. Vrijdag
avond was het voor de jeugd en za-
terdagmiddag melden de Jelle
Klaassens uit Wichmond zich voor
een zeer goed georganiseerd toer-
nooi door de feestcommissie de op-
brengst komt geheel ten goede aan
het 60 jaar bestaan dit jaar van de
voetbal afdeling. 

Zondag moest Sociï 1 de laatste 20
min van het gestaakte duel in Does-
burg (vanwege ernstige beenbreuk
Gert Jan Loman) uit voetballen. Voor

aanvang werd Loman omringd door
de beide teams toegesproken door de
aanvoerder van Doesburg werd hem
namens zijn mede spelers een potje
mosterd en een waarde bon gegeven.
Een prachtig gebaar van Doesburgs
kant. Uiteraard werd er ook nog ge-
voetbald we begonnen met een 1-1
stand met een scheidsrechter bal op
de middenstip. Echt grote kansen
kwamen er niet alhoewel uit een goe-
de voorzet met het hoofd Doesburg
toch nog een keer de lat wist te raken.
Eindstand 1-1.

Sociï nieuws

Vrienden van de
Streektaal
De jaarlijkse dialectvoorlees-
wedstrijd van de vereniging
"Vrienden van de streektaal
veur Lochem en Umgeving" en
de "Dialektkring Achterhook
en Liemers" zal gehouden wor-
den op: zaterdag 18 maart a.s.
in café restaurant "De Luifel",
Dorpsstraat 11 in Ruurlo. Aan-
vang: 13.30 uur.
Het onderwerp waarover de
voor te lezen verhalen moeten
gaan, is "Een jaar later …".
Waarvan het dan een jaar later
is, wordt aan de fantasie van de
schrijver overgelaten. Echter,
het voorlezen van een verhaal
mag niet langer dan 7 minuten
duren. Het voorlezen van de
verhalen zal, evenals vorige ja-
ren, beoordeeld worden door
een jury, die ook de prijswin-
naars aan zal wijzen. Maar dit
jaar zal voor het eerst ook het
publiek in de gelegenheid wor-
den gesteld een favoriet te kie-
zen. Opgave en/of meer infor-
matie bij: Hermien Groot Jeb-
bink in Vorden; tel.: 0575-
552981; e-mail: groot.jeb-
bink@hetnet.nl
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Met het slopen van de panden van
Harmsen, Grootbod en Bruggink is er
een grote vlakte ontstaan op de hoek
Raadhuisstraat/Banninkstraat in Hen-

gelo. Binnenkort kan Ten Brinke Bouw
uit Doetinchem, beginnen met het
bouwen van het appartementencom-
plex. 

Er komen 36 appartementen met op
de begane grond enkele winkels. De
bedoeling is dat het complex eind dit
jaar klaar is.

Bouw appartementencomplex kan
beginnen

Nu nog een grote zandvlakte. Eind dit jaar staat er een appartementencomplex.

Als eerste vertrok de jeugd t/m 13 jaar.
Negentien leden gingen op MTB of
veldrijfiets van start. Er werden twee
ronden gereden. Als eerste kwam Thijs
de Rooij over de finish, die na één se-
conde werd gevolgd door Wessel Zen-
nipman; na de tijdcorrectie in ver-
band met het leeftijdsverschil werd
deze laatste uitgeroepen tot kampioen
bij de jeugd. Tweede werd Beau Duvig-
neau en derde Paula Kruisselbrink. 
Hierna was het de beurt aan RTV. Na
negen ronden kwam Jan Weevers als
eerste over de finish gevolgd door
Frank Schotman en Richard Sleumer.
RTV lid Thijs van Amerongen, die gese-
lecteerd is voor het wereldkampioen-
schap veldrijden in Zeddam was niet
aanwezig, maar reed een wereldbeker-
wedstrijd in Frankrijk.
Twee minuten na de RTV startten ook
de overige ETP-ers. In de categorie
nieuwelingen kwam na vier ronden
Thomas Herbolt als nieuwe clubkam-
pioen over de streep. Tweede werd
Niek Veldink en derde Enri Peters. Op
de vierde plaats eindigde Steffan Thijs-
sen en vijfde Sjoerd van de Berg.

Bij de amateurs/elite was het John Zen-
nipman die met een eerste plaats zijn
titel prolongeerde. Tweede werd Wim
Rutten en Eddie Bergsma derde. Op de
vierde plaats eindigde Date Bosma,
vijfde Gerrit de Jong en zesde Rudie

Frinking. Na afloop was er nog een ge-
zellig samenzijn in het achterhuis van
de boerderij van Johan Pardijs waar
ook de prijzen werden uitgereikt en
de kampioenen gehuldigd.

Informatie over jeugdmountainbiken
bij ETP Zutphen bij trainer-jeugdcoor-
dinator John Zennipman, telefoon
(0575) 57 29 77. 

UITSLAGEN JEUGD
Categorie 1 t/m 6 (8 t/m 13) 50 secon-
den compensatie per 1 jaar leeftijds-
verschil: stand naam leeftijd tijdver-
schil compensatie werkelijke tijd ge-
cor. tijd 1 Wessel Zennipman 10 +1”
2’30” 16.29 13.59 2 Beau Duvigneau 10
+55” 2’30” 17.22 14.52 3 Paula Kruissel-
brink 12 +20” 1’40” 16.47 15.07 4 Robin
Schurink 10 +1’15” 2’30” 17.43 15.13 5
Bas van Kerkoerle 10 +1’’58” 2’30”
18.25 15.55 6 Patrick Boersma 12 +44”
50” 17.12 16.22 7 Tijs de Rooij 13 - -
16.28 16.28 8 Jochem Valkeman 13 +2 -
16.30 16.30 9 Marijn Clazing 12 +1’15”
50” 17.43 16.53 10 Timo Clazing 13
+34” - 17.02 17.02 11 Robin de Weerdt
13 +46 - 17.14 17.14 12 Jos van den Heu-
vel 13 +54 - 17.22 17.22 13 Alex Kruissel-
brink 10 +3’39 2’30” 20.07 17.37 14
Martijn Eikelenkamp 13 + 1’16” - 17.44
17.44 15 Len te Veldhuis 13 +2’55” -
19.21 19.21

Goede opkomst jeugd 
clubkampioenschap ETP

Op zondagmorgen 15 januari jl. werd op landgoed Kamphuizen aan de
Wildenborchseweg in Vorden het clubkampioenschap veldrijden gehou-
den. De Emper tour ploeg was hier te gast bij buurtvereniging RTV Vierak-
ker-Wichmond die een prachtig parcours had uitgezet. Na een bochtig be-
gin ging het over zachte bosgrond, daarna via een heuvel langs een bevro-
ren malsveld en zo weer terug naar start/finish.

Wessel Zennipman werd kampioen bij de jeugd, tijdens het clubkampioenschap veldrijden
die op landgoed Kamphuizen in Vorden werd gehouden.

Deze krentenwegge had vroeger het
gewicht van de baby, maar die van
Anouk was één meter lang en heel wat
kilootjes meer dan haar geboortege-
wicht. De naam van Anouk was in
mooie glazuurletters op het krenten-
brood geschreven. 

Anouk Horstink woog 8,4 pond toen
zij met een keizersnee werd geboren
op 3 januari 2006. De gelukkige ou-
ders Frank Horstink en Simone van
Rooij hadden al een dochter, Nina van
drieëneenhalf, die een beetje verlegen
was onder al die belangstelling.

Burgemeester Aalderink was zeer ver-

tederd door het kleine mooie mensje,
die heerlijk lag te slapen op de arm
van haar moeder. Hij overhandigde de
krentenwegge met de felicitaties voor
de kleine, die niets vermoedde van de
eer die haar te beurt was gevallen.

De burgemeester toonde zich gelnte-
resseerd in het werk op de boerderij
van Frank Horstink. Hij bewoont sinds
drie jaren de boerderij op de Dierense-
weg, als derde generatie veehouders.
De ‘Fratershoeve’ werd gebouwd kort
na 1800, maar werd van binnen recen-
telijk gemoderniseerd. Er zijn 90 stuks
vee en 70 stuks jongvee en daarmee
heeft Frank Horstink genoeg te doen.

Zijn vrouw Simone van Rooij is juriste
in Arnhem.

Het gesprek ging over vele onderwer-
pen, zoals het LTO en voorganger
GLTO, de overlast van kauwen en gan-
zen en de schadevergoedingen. Ook
het subsidiebeleid, het probleem van
het mestafvoeren, milieu en de vele re-
gelingen waarmee men als veehouder
te maken heeft.

Maar ook de kinderen kregen aan-
dacht. De burgemeester heeft zelf vijf
kleinkinderen en hij vertelde dan ook
met veel trots over de leuke dingen die
hij en zijn vrouw met ze ondernemen. 
Hij eindigde het bezoek met het wen-
sen van veel geluk met Anouk. “Ik zie
wel wanneer ze bij ons het gemeente-
huis komt binnenwandelen,” aldus
een lachende burgemeester Aalde-
rink.

Burgemeester Aalderink op kraamvisite

Anouk Horstink eerstgeborene van 2006

Afgelopen week ging burgemeester Aalderink op kraambezoek bij Anouk
Horstink. Anouk bleek de eerstgeborene van de gemeente Bronckhorst in
2006 en was hiermee de 37.714de inwoonster. Daarom kreeg zij, naar oud
gebruik in Nederland dat afkomstig is uit de Achterhoek, speciaal geboor-
tebrood: een krentenwegge.

Frank Horstink, Simone van Rooij en de dochters Nina en Anouk, kregen bezoek van Burgemeester Aalderink. Anouk Horstink is de eerst-
geborene van 2006 in de gemeente Bronckhorst.



TUINONTWERPEN:
Tuinaanleg en onderhoud en

tuintimmerwerk op maat.

organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren  
wij maken er een feest van. 

Hummelo, de Zuylenkamp 37, 6999 CA
Tel.: 0314-381146, fax 0314-381147

E-mail: organisatiebureau@het-rasink.nl
www.het-rasink.nl

• Horeca
• Hostesses
• Evenementen
• Barpersoneel
• Verkeersregelaars
• Beveiling met honden

Slangenburgweg 2 
7021 JK Zelhem

Tel. 0315 29 83 45
E-mail info@globegroup.nl 

Internet www.globegroup.nl

Ons oog, uw veiligheid

Gecertificeerde beveiliging 
voor al uw feesten en evenementen

GLOBE
SECURITY

Rembrandtstraat 48   7021 DB Zelhem
WWW.doco-klus.nl docoklus@tiscali.nl

0314-623185

Winterschilder
IJskoude kortingen op het binnenschilderwerk

Voor woningen ouder dan 15 jaar wordt het
btw-tarief van 6% gerekend op de uren.

Schilderwerk Timmerwerk Metselwerk
Keukens Badkamers Serres
Dakramen       Dakkapellen    Sierpleister

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!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation 
De Hoge Voort, gelegen naast de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte 
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en 
de diverse acties belt u 0314-620471.

T A N K S T A T I O N

Aad’s Woodshop naar 
weekmarkt

In verband met de wijzigingen in het
bestemmingsplan in het gebied ron-
dom de Hummeloseweg krijgt ook de
plek van Aad’s Woodshop een andere
bestemming, namelijk woningbouw.
Natuurlijk ging Aad op zoek naar een
geschikte vervangende plek voor de
winkel, maar in het dorp werd geen
geschikte locatie gevonden, zodat Aad
heeft koeten besluiten om z’n
Woodshop te sluiten en de verkoop te
laten plaatsvinden op de Zelhemse
weekmarkt elke vrijdagmiddag van
14.00 tot 18.00 uur. Daarbij zal niet het
gehele assortiment op de markt te vin-
den zijn, maar Aad’s Woodshop blijft
alle artikelen, die u bij hem in de
winkel vond, leveren. U kunt ze op de
markt bestellen, waarbij een snelle
levering prioriteit zal hebbe

Bacon and Beans bij 
café de Tol

Woensdag 25 januari speelt de band
‘Bacon and Beans’ bij café de Tol in de
Wittebrink. Zoals de naam al doet ver-
moeden begon deze band jaren gele-
den ‘voor spek en bonen’, maar deze
hobby is uitgegroeid tot wat het nu is,
namelijk een 6-koppige band met een
eigen geluid en met de garantie voor
een gezellige avond.
In de band spelen Chris Lenderink
(gitaar-zang), Henk Braakhekke (bas-
zang), Dennis Luccassen (drums),

Anton Tuhuteru (gitaar-zang) Ina
Overbeek (lead-zang) en Tonnie Kool
(gitaar). Ze spelen veelal covers en
geven deze nummers graag een eigen
jasje. Daarnaast staan er ook een aan-
tal eigen nummers op het repertoire.
Het optreden begint om 21.00 uur en
de entree is gratis in Café de Tol, het
normaalste café van de achterhoek.

Recreatieve Trimgroep
Zelhem

De Recreatieve TrimGroep Zelhem wil
op een recreatieve manier mensen
helpen bij meer gezond bewegen. De
gezellige sfeer binnen de groep staat
dan ook voorop. Bert Bartelds van de
trimgroep ziet dat dit een stim-
ulerend en motiverend effect heeft op
beginners, waardoor het zelfvertrouw-
en groeit.
Het is geen trimgroep die alleen afs-
tanden loopt. Door middel van sport
en spel wordt de training attractief en
levendig gehouden. Inspanning ge-
koppeld aan ontspanning is het motto
en dan krijg je ongemerkt een betere
conditie.
Gevorderde lopers, prestatielopers
kunnen bij de Trimgroep begeleid
worden middels een aangepast train-
ingsprogramma.
De Trimgroep traint elke zaterdag-
morgen van 8.00 tot 9.30 uur. Voor
nadere informatie en opgave (vanaf 16
jaar) kunt u contact opnemen met
dhr. Bert Bartelds, Asterstraat 17,
Zelhem. Tel. 0314-623325.
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Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektronisch
gebied is dit uw vertrouwde adres.

Rijksweg 34a,  DREMPT Tel: 0313-472911

Lid van

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

 Bouwen - 

modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken. 

Kunde en kennis over oude en nieuwe 

technieken in nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud sluiten 

soepel aan bij de specifi eke wensen 

van de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 

is een traditierijke onderneming met 

125 jaar ervaring in de bouw. 

Kennis van generaties heeft ons 

een grote voorsprong gegeven. 

Ervaring en vakmanschap verruimen 

de mogelijkheden, zonder daarbij   

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel.  0314 381248 - www.devrieshummelo.nl

Nieuwbouw Woonboerderij Zelhem Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden

Anno 1879

lid van

D E  E R K E N D E
HOOFDAANNEMER

ISO 9001



Hoera, de Mallemolen bestaat 
donderdag 2 februari 1 jaar

Hier moet op gedronken worden. Daarom krijgt 

iedereen die dag de eerste consumptie van het huis.

Graag tot dan.
Mallemolengroetjes, Rudy en José

• Onderhoud alle merken
• APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s

• Remmen
• Carkits

JANUARI KNALLER
* A P K  €  1 9 , = (benzine-auto)

* A P K  €  3 8 , = (diesel-auto)

WWIINNTTEERRBBAANNDDEENN
TTEEGGEENN  

SSCCHHEERRPPEE  
PPRRIIJJZZEENN

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871
(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

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

‘Scream’maskers laten Vorden
schrikken

Twee gemaskerde jongens hebben maanda-
gavond 16 januari rond 20.50 uur de bewoners
van Nuova aan de Zutphenseweg in Vorden de
stuipen op het lijf gejaagd. De jongens, met
een lang spierwit masker (scream), zijn bij ver-
schillende bewoners voor het raam gaan staan.
Die raakten daar behoorlijk overstuur van. Een
woonbegeleidster zag één van de jongens in
het pand. Mede dankzij tips heeft de politie de
identiteit van de jongens weten te achterhalen.
Het betreft twee 15-jarige Vordense jongens.
Direct nadat het bericht in de media was ver-
schenen, kwamen er niet alleen tips over de
verdachten, maar ook andere meldingen, want
de jongens waren, zo bleek, meerdere avonden
op pad geweest en hadden daarbij onder
andere bewoners van woningen aan de
Brinkerhof en Hoetinkhof laten schrikken.
Naast de informatie uit het politieonderzoek
kwam er ook een reactie van het thuisfront,
waarop beide jongens aan  het politiebureau
een verklaring hebben afgelegd. Zij zijn onder-
houden over hun gedrag en bleken toch achter-
af wel erg geschrokken te zijn van de reacties.
Ze hadden niet stilgestaan bij de mogelijke
gevolgen. Zij zullen hun excuses gaan aan-
bieden aan de bewoners van Villa Nuova. 

Hoveniersbedrijf ‘de Struu’
Als je een nieuw bedrijf start met de filosofie om jezelf zo overbodig mogelijk
te maken dan is dat niet kiezen voor de snelste weg naar rijkdom. Toch
omschrijft hovenier Henriko Berendsen ‘van de Struu’ zijn houding op die
manier, want als hem gevraagd wordt om een tuin te onderhouden, doet hij dat
het liefst met de eigenaar van de tuin zelf, waarbij hij tips een aanwijzingen
geeft over wat de eigenaar zelf zou kunnen doen.

Henriko hierover: "Het gemakkelijkste
is om iedere keer net voldoende te
doen, zodat je binnen de kortste keren
weer nodig bent om er weer een stukje
af te snoeien om er dan na vijf jaar
achter te komen dat er groot onder-
houd gepleegd moet worden".
Henriko werd op het boerenbedrijf
waar hij nu zijn hoveniersbedrijf
begint, geboren, maar wist eigenlijk al
heel snel dat hij geen melkveehouder
wilde worden. Op de A.O.C. in Borculo
kwam hij erachter dat zijn liefde veel
meer bij de planten lag en na het
behalen van het diploma vervolgde hij
zijn studie in die richting aan de
Middelbare Tuinbouwschool in het
Drentse Frederiksoord.
Henriko: "Mijn vader begon ook al
vroeg met het afstoten van een deel
van het bedrijf. Hij zocht en vond een
baan ernaast aan het Graaf-schapcol-
lege. Het boerenbedrijf werd meer een
nevenverdienste. Toen ik in 2001 van
de Middelbare Tuinbouwschool kwam,
was het een slappe periode in de sector.
Ik heb verschillende banen gehad in
boomkwekerijen en hoveniersbedri-
jven, maar nergens konden ze mij een
lange termijn garantie op werk geven.
Daarnaast voelde ik er ook veel voor
om ondernemer te worden en begin dit
jaar heb ik de knoop doorgehakt en
ben ik hoveniersbedrijf ‘Berendsen van
de Struu’ begonnen".
Ondertussen was Henriko met zijn
vader een maatschap aangegaan voor
het voortbestaan van het agrarische

bedrijf en nu zijn vader met de vut is
en hij een goede timmerman is, is
besloten dat specialisme aan het hove-
niersbedrijf toe te voegen.
Henriko: "We kunnen voor de mensen
tuinhuisjes en andere tuinmeubelen
maken volgens hun of ons eigen
ontwerp en daarmee maatwerk,
passend in de omgeving realiseren. We
doen dat in eigen werkplaats, waar-
door we de kosten relatief laag kunnen
houden".
Als het om tuinieren gaat is Henriko
duidelijk:
Henriko: "Natuurlijk gebruik ik het lief-
ste organische meststoffen en wil ik zo
natuurlijk mogelijk werken, maar ik
besef dat je voor een deel(tje) kun-
stmest en bestrijdingsmiddelen nodig
hebt om onze tot cultuur geworden
natuur te behouden en te onder-
houden. Daarnaast ben ik voor de per-
soonlijke benadering, zodat je, samen
met de eigenaar, iets eigens creëert".
Naast tuinonderhoud en –aanleg ziet
Henriko ook steeds meer onderhoud
komen aan singels en bosranden.
Henriko: "Om ze aan te leggen, werd in
het verleden subsidie verleend, maar
nu ze aangelegd zijn, moeten ze ook
onderhouden worden, anders ben je
over tien jaar weer terug bij af".
Om zijn eigen bedrijf te promoten,
heeft Henriko inmiddels flyers
rondgestuurd. Verder hoopt hij vooral
door ‘mond op mond’ reclame aan de
slag te kunnen, want het liefst bewijst
hij zich in de praktijk.

All in Shape specialist in het shapen van uw lichaam
(alleen voor vrouwen)

DE vetverbrander voor
BILLEN, BUIK EN BENEN

De unieke combinatie van bewegen in een vacuüm-ruimte, zorgt voor
een optimale vetverbranding bij billen, buik en benen.

Ook dé behandelmethode tegen CELLULITIS!

All in Shape is te vinden op het
Industrieterrein van Zelhem

Nijverheidsweg 4,
7021 BX  Zelhem

Tel. 0314 - 625763,
mobiel: 06-51981150

Tevens hebben wij een: 
ZONNEBANKSTUDIO en NAGELSTUDIO

POWERPLATE NEXT GENERATION

Waardebon
1111    kkkkeeeeeeeerrrr     ggggrrrraaaatttt iiii ssss     ggggeeeebbbbrrrruuuuiiiikkkk    

vvvvaaaannnn    ddddeeee    VVVVaaaaccccuuuu    SSSStttteeeepppp
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LET OP ONZE AANBIEDING
Maand februari 1-jarig bestaan 

met speciale aanbieding

Opel Agila 1.2-16V airco, cd, N-joy, wit . . . . . . . . . 10-2003
Opel Agila 1.0 blauw met. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
3 x Opel Corsa 3-deurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995-1997
Opel Vectra 1.6-16V 4 drs, airco, sport. . . . . . . . . . . . 2000
Hyundai Atoz Prime, rood, 5-deurs . . . . . . . . . . . . . . 2000
Hyundai Accent 1.5 GLS zilver met. . . . . . . . . . . . . . . 2001
Ford Mondeo 2.0 TDDI Business zilver met, airco, . 2001
Ford Focus 1.4 Station zilver met... . . . . . . . . . . . . . . 2001
Citroen Picasso 1.6  5 drs, zilver met. . . . . . . . . . . . . 2001
Alfa Romeo 146, 1.6 TS-16v airco zilver met. . . . . 11-2000
Daihatsu Cuore, 1.0-12 DVVT, rood, 3 drs.. . . . . . . . . 2004
VW Golf 1.4 16v 5-drs. groen met. . . . . . . . . . . . . . . . 1998
VW Golf Cabrio 1.8, Pink Floyd, blauw met . . . . . . . . 1994
VW Golf 1.4 5-drs zwart met. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
VW Polo 1.9 D, 3-deurs, rood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
Peugeot 206 1.6-16v,  Gentry, 5-drs, airco blauw met. 2001
Peugeot 206 1-1i 3-drs, blauw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

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

auto’s, APK keuringsstation
www.autobedrijfoverbeek.nl 

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Westendorpseweg 9, 7004 JD Doetinchem
tel.: 0314 - 631517, fax: 0314 - 631972

Showroom: Molenenk 20, Hengelo Gld. Tel. 0575 - 464009

Openingstijden: vrijdag van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak



Correspondent voor Contact

Omroep Gelderland maakt sfeerimpressie

Westendorp BluesNight pakt groots uit

Harold: “Een krant is natuurlijk tast-
baarder en bezoekers van websites
moeten er zelf meer voor doen.
Verder vind ik het leuk om activitei-
ten, waar mensen met hart en ziel
voor gaan, te promoten, om daar-
mee te helpen dat ze de aandacht
krijgen die ze verdienen”.
Er moet volgens Harold nog wel het
één en ander gebeuren om het
‘Contact’ in Hummelo en  Keppel als
dé krant in de gemeenschap te krij-
gen.
Harold: “Dat is ook logisch, want
eigenlijk bestaat de krant nog maar
kort. Toen het nog Journaal Zelhem
Halle was, werd die krant wel in
Hummelo verspreid, maar er was
niets uit dit gebied in te lezen, dus
werd ‘ie veelal ongelezen aan de
kant gelegd. Door de komst van de

gemeente Bronckhorst is er een gro-
ter gemeenschappelijk belang. Zo
staat het gemeentelijke nieuws
wekelijks in de krant en wil de krant
zelf, door een correspondent in het
gebied te hebben, redactionele aan-
dacht besteden aan activiteiten in
het hele gebied”.
Harold voelt zich een echte
Hummeloër. Hij is er geboren, maar
toen hij vijf jaar oud was verhuisden
zijn ouders naar Doetinchem. 
Twaalf jaar later kwam hij in Hoog
Keppel te wonen en weer enige tijd
later, werd Hummelo de definitieve
woonplaats. Samen met partner
Anita en de dochters Miret en Anka
woont hij nu aan de Westerbeek van
Eertenweg 21.
Harold: “Ik hou van de streek en ben
erg geïnteresseerd in de geschiede-

nis van de regio. Ik maak dan ook
veel foto's van evenementen, gebou-
wen en natuur om zoveel mogelijk
vast te leggen. Die interesse in de
streekgeschiedenis is mede gevoed
door het werk van mijn vriendin, die
(al 23 jaar) als bibliothecaresse op
het Staring Instituut (centrum voor
het streekeigene van Achterhoek en
Liemers) in Doetinchem werkt”.
Bij een aantal verenigingen en orga-
nisaties is Harold al geen onbeken-
de, want hij is actief bij HC ’03 en zit
in het bestuur van het volksfeest in
Hummelo en laat zich vaak (met
camera) zien bij activiteiten, maar
hoopt dat iedereen in ‘zijn’ gebied
zich bij hem meldt met nieuws en
activiteiten.
Harold: “Dat mag door de brieven-
bus, maar kan natuurlijk ook via tel.
0314-382204 of via de e-mail op
harold@pelgrom.net. Aan de andere
kant ga ik verenigingen en organisa-
ties etc. zelf benaderen om ervoor te
zorgen dat hun activiteiten in dé
krant komen”.
In de colofon van de krant zullen
wekelijks ook de adresgegevens van
Harold worden opgenomen, zodat u
de krant maar hoeft open te slaan
om uw weg te vinden om uw acti-
viteiten te promoten via Contact
Bronckhorst Zuid (en bij regionale
activiteiten ook in de andere edi-
ties).

Met de komst van ex-Stones bassist Bill Wyman naar Westendorp kan de 16e Westendorp Blues Night al niet meer
stuk. Eigenaar van café de Vos, Gert Lovink en zijn mede-organisator Mario Tenk zijn erin geslaagd  deze wereld-
muzikant naar Westendorp te halen. “Het is elk jaar weer spannend om de line-up bij elkaar te krijgen”, aldus Mario,
“Je moet geluk hebben dat bands volgens een tourschema in Europa, of liever nog, in Nederland verblijft en dan ook
toevallig nog een gat in de programmering heeft op de dag dat je zelf het festival wilt houden. De hoogte van het

bod dat je doet, hangt samen met de grootte
van ze zaal en het aantal te verwachten toe-
schouwers en dan moet je hopen dat de artiest
toehapt. Dat het gelukt is komt daarnaast
natuurlijk ook omdat je als festival een bepaal-
de naam hebt opgebouwd. Artiesten vinden het
veelal een ‘kick’ om zo dicht op het publiek te
staan”. Gevolg van het binnenhalen van
artiesten als Bill Wyman en Roscoe Chenier is
wel, dat de kaarten in een mum van tijd zijn
uitverkocht en dat de kaarten naar blueslief-
hebber uit het hele land gaan, waardoor ‘vaste’
bezoekers, die dachten nog wel een kaartje te
kunnen bemachtigen nu een ‘nee’ te horen kre-
gen of krijgen. 
Mario en Gert vinden dat wel jammer, maar
zoals Mario het uitdrukt, “We kiezen voor de
Blues en voor de kwaliteit en dus ook voor de
liefhebbers van deze muziek. We willen dat die
een geweldige Bluesavond hebben”.

Toen Harold Pelgrom uit Hummelo de advertentie in Contact
Bronckhorst Zuid zag, waarin gevraagd werd om een correspondent
voor Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel, had hij direct belangstelling, want
als Hummeloër met belangstelling voor alles wat er zich in zijn omge-
ving afspeelt, liep hij altijd al met een fotocamera rond om alles vast te
leggen. 
Door zijn beroep als senior software engineer/projectleider bij een pace-
makerfabrikant in Arnhem (Vitatron) en zijn hobby, het bouwen van
websites, mondde dat tot nu toe uit in websites met mooie fotopresen-
taties van tal van activiteiten in en om Hummelo. 
Websites als www.volksfeesthummelo.nl/www.hc03.nl/www.staringinsti-
tuut.nl/www.woordhof.nl) zijn zo de moeite waard om te bekijken. Een
krant die wekelijks uitkomt en bij 10.000 mensen op de mat valt is dan
nog leuker.
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Continental Kids ‘Afspraak is afspraak’
De concertreeks waarmee de
‘Continental Kids’ dit jaar concer-
ten door heel Nederland trekken
heeft de titel ‘Afspraak is afspraak’
meegekregen. De ‘Kids’ brengen
een verhaal met woord en muziek,
ondersteund door dans en een
lichtshow. De concerten zijn vooral
gericht op kinderen in de basis-
schoolleeftijd, tieners en iedereen
die belangstelling heeft voor musi-
cals. Zaterdag 28 januari verzorgen
ze vanaf 16.00 uur een concert in de
Goede Herderkerk in Doetinchem.
Toegangskaarten kosten voor vol-
wassenen € 5,--. Kinderen t/m 12
jaar betalen € 2,50, incl. 1 consump-
tie. 
Nadere informatie en kaarten in de
voorverkoop zijn verkrijgbaar via
tel. 0314-327135 of bij de Good
Bookshop in Doetinchem. Nadere
informatie over de Continental
Kids vindt u op www.continen-
tals.nl.

Vanaf 1995 bleken steeds meer kin-
deren van lagere school leeftijd mee
te dansen en zingen met de concer-
ten van The Continentals (16-35 jaar)
en The Young Continentals (13-16
jaar). Het bestuur van The Continen-

tals pakte dit signaal op en na 2 jaar
experimenteren, werd in 1997 de
eerste Continental Kids groep
gestart. De basis van de Continental
Kids bestaat uit dezelfde elementen
als de andere Continental-groepen.
Duidelijke talenten met een grote
motivatie en een enorme inzet, ster-
ke uitstraling en overtuigende pre-
sentatie die samen zingen en spe-
len.
Op dit moment zijn er 7 Continental
Kids groepen op pad in Nederland
en België. Een Continental Kids
groep telt 30 kinderen in de leeftijd
van 8-12 jaar, een dirigent, chape-
ronnes en technici (licht en geluid).
Na een training van een week, geven
de Kids 9 concerten met een uitver-
kocht Doelenconcert als topper.
Inmiddels hebben de Kids in totaal
150 concerten gegeven in Nederland
en België met meer dan 60.000 kin-
deren als bezoekers. Ook zijn er 5
cd’s uitgebracht in het Nederlands.
Kids gaan internationaal
Het Continental Kids-concept trok
ook in het buitenland de aandacht.
Dit jaar zal er weer een Kids-groep in
Duitsland optreden en er wordt voor
het eerst gestart met een Ameri-
kaanse en een Franse Kids-groep.

Het programma zal dit jaar rond
21.30 uur traditioneel geopend wor-
den door een regionale band. Deze
keer zijn het The Bleaching Bones,
een 5 mans (rock)blues band uit
Zutphen en omgeving, ze spelen
covers van bekende bluesartiesten,
aangevuld met eigen werk. 
Vanaf 21.45 uur zal Robert Berger in
het voorste deel van het café zijn
opwachting maken. Robert is een
Rock & Roll pianist die garant staat
dus voor spektakel. Zo pakte hij ooit
zijn piano achterop een pick up
truck voor een optreden in
Timboektoe. Verder heeft hij onder
andere in Tsjechie, Duitsland
getoerd.
In de zaal zal na de Bleaching Bones
het podium dan worden omge-
bouwd voor het optreden van de
megaklapper Bill Wyman & the
Rhythm Kings. Bill wordt op het
podium bijgestaan door zijn
Rhythm Kings met daarin alleen
maar grootheden uit de mondiale
muziekscene. Zo zal als special
guest de levende soullegende Eddie
Floyd op het podium staan. Hij
schreef veel nummers voor Wilson
Picket (onlangs overleden) en werd
zelf wereldberoemd door de wereld-
hit ‘Knock on Wood’. Ook was hij
recent nog op TV te zien in de film
‘Blues Brothers 2000’,  waarin hij
samen met Johnny Lang, en Wilson
Picket het nummer 6345789 zong,
een wereldhit die jaren later nog
gecoverd werd door Tina Turner.
Verdere muzikanten naast Bill zijn
grootheden als Albert Lee, Andy
Fairweather Lowe, Chris Stainton,
Frank Mead, en Beverly Skeete op
het podium. Ze zullen een gevari-
eerd repertoire ten gehore brengen,
met invloeden uit de jaren 50, maar
ook met country, en het stevigere
werk. Kortom: een aanrader. In eer-
ste instantie stond Bill & Co natuur-
lijk als laatste band op het program-
ma, maar op zijn verzoek treedt hij
met z’n Rhythm Kings nu als 2e

band op.
Vervolgens komt Roscoe Chenier,
een rasechte Amerikaan op het
podium met een strakke begelei-
dingsband. Hij zal onvervalste
Amerikaanse blues ten gehore bren-
gen en met deze rasbluesartiest
heeft het festival ook in de kleine
uurtjes een grandioze afsluiting
voor iedere (blues)muziekliefheb-
ber, mits hij/zij inmiddels een kaart
heeft weten te bemachtigen, want
het Westendorpse Bluesfestival
heeft inmiddels tot ver buiten de
regio een goede naam en was
binnen drie dagen uitverkocht.
Tot slot kunt u op de zaterdag van
het festival overdag tussen 10.00 en
13.00 uur afstemmen op de frequen-
ties van Radio Gelderland, die dan
vanuit café de Vos het programma
‘Achterhoek Accent’ zal uitzenden
met informatie over Westendorp en
het festival in het bijzonder. De The
Bleaching Bones zullen daar ‘live’ al
van zich laten horen. U bent van
harte uitgenodigd om de uitzen-
ding in het café bij te wonen.



Toneelgroep Velswijk speelt blijspel

Samenwerking tussen kerken in de regio

In deze vermakelijke vakantiege-
schiedenis wordt de toeschouwer
geconfronteerd met een Nederland-
se familie, die al voor het twintigste
achtereenvolgende jaar dezelfde
Spaanse Costa bezoekt, nota bene in
hetzelfde hotel. Het gezin wordt

gevormd door een lompe en betwete-
rige vader, die alleen komt vanwege
het naaktstrand in de buurt, zijn
echtgenote, haar lijden met geduld
dragend, en hun dochter, die al
enkele jaren stiekem een verhou-
ding heeft met de hoteleigenaar.

Bovendien hebben ze deze keer ook
opa mee gebracht. Een andere fami-
lie, in deze dagen eveneens op deze
locatie logerend, is van veel exclu-
sievere aard. Die familie bestaat uit
een met overgewicht kampende kak-
madam, haar sul van een man en
hun beider zoon, van het merk
zachtgekookt ei. 
Dat moet botsen en de maffe toe-
standen zijn dan ook niet van de
lucht. Vooral als de ietwat asociale
vader ontdekt, dat de bescheten
familie stinkend rijk is en hij zijn
dochter aan hun knakworst van een
zoon wil koppelen. 

De kerkdienst die werd
geleid door de vier voorgan-
gers uit de deelnemende ker-
ken, stond in het teken van
het samen delen. Dat kwam
niet alleen naar voren in de
gelezen teksten en gezongen
liederen, maar vooral in het
samen vieren van de Maaltijd
van de Heer, ook wel Heilig
Avondmaal genoemd. Samen
werd het brood gedeeld en de
wijn geschonken. In de
dienst werden ook de nieuwe
statuten van de Raad gete-
kend.
De liturgische bloemschik-
groep had een schikking
gemaakt, waarin het sym-
bool van de interkerkelijke
samenwerking was verwerkt;
een schip. Een schip is een
veilige plek op een zee, die
soms wild en onstuimig kan
zijn. Een schip drijft niet
zomaar rond, maar heeft een
koers, een richting. Zo willen
de kerken samen op weg in
de samenleving, waarin ze
een veilige plek willen zijn
voor ieder, die daar behoefte
aan heeft.

Toneelgroep Velswijk heeft in de afgelopen periode het blijspel  ‘Familie
Postma aan de Costa’ van de toneelschrijver Bernd Gombold ingestu-
deerd en zal dit stuk in drie bedrijven zaterdag 28 Januari twee keer
opvoeren. ’s Middags is er een voorstelling voor de ouderen van Velswijk
en omgeving. De entree is dan vrij. De voorstelling begint om 14.00 uur.
’s Avonds vanaf 19.30 uur is er een tweede voorstelling. Dan bedraagt de
entree € 4,--.

Op zondag 5 februari verzorgen de ‘Isseltaler Musikanten’, op inititatief
van Stichting Evenementencommissie van muziekvereniging De
Eendracht uit Hummelo, een concert in Egerländersfeer in de grote
zaal van de Gouden Karper in Hummelo. Het concert begint om 11.30
uur en de zaal is open vanaf 10.45 uur.

Op zondag 15 januari werd in een oecumenische dienst in de Grote Kerk van
Halle gevierd dat de kerken in deze regio nauwer met elkaar willen samenwer-
ken. De protestantse, katholieke en vrijzinnige kerken in Zelhem en Keijenborg
werkten al jaren samen in de Raad van Kerken en nu heeft ook de Protestantse
Gemeente van Halle zich in dit rijtje gevoegd.
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Koffieconcert Isseltaler
Musikanten in Hummelo

Pianist Ralph van Raat te gast

Het orkest werd in 1977 samenge-
steld uit muzikanten afkomstig uit
diverse plaatsen aan de oevers van
de Gelderse IJssel en kan dus met
recht een regionaal orkest genoemd
worden. De thuishaven van het
orkest is de gemeente Rheden.  Tot
februari 1990 stonden de Isseltaler
Musikanten onder directie van de
Rhedense trompettist Johan van den
Berg. Daarna heeft de Ernst Mosch-
musicus Herman Engelbertinck zes
jaar lang de muzikale leiding gehad.
Van september 1996 tot oktober
2004 was de Haaksberger Hugo
Masselink dirigent en sindsdien is
de Oldenzaler Bennie ter Heide de
dirigent.
Bennie ter Heide keert terug naar de
stijlopvatting van de Original
Egerländer Musikanten van Ernst
Mosch uit de zestiger jaren en wil
aantonen, dat Egerländermuziek,
indien het op de juiste wijze wordt

geïnterpreteerd, wel degelijk kan
swingen. Bij de Isseltaler
Musikanten is er duidelijk sprake
van extra 'Schwung'.  Het orkest is
gespecialiseerd in Egerländer-blaas-
muziek zoals dit in de zestiger jaren
werd gespeeld door de Original
Egerländer Musikanten van Ernst
Mosch. Deze in 1999 overleden goe-
roe van het genre heeft zijn beste
periode in de jaren zestig gekend en
die muziek is dan ook het muzikale
doel.  Mosch speelde in die tijd nog
de authentieke, krachtige Egerlän-
dermuziek.  Later is hij overgestapt
naar een meer symfonische benade-
ring van het Egerländer-repertoire
en is de power een stuk minder
geworden.
Kaarten voor dit koffieconcert zijn
vanaf 20 januari in voorverkoop à €
6,-- te verkrijgen bij Spar Janssen aan
de Dorpsstraat te Hummelo. Aan de
zaal kosten de kaarten € 7,--.

JJeeuuggddddiieennsstt  HHaallllee

De jeugddienst die op zondag 29
januari vanaf 19.00 uur in de Grote
kerk van Halle wordt gehouden
staat in het kader van de gedachte
dat de geschiedenis volstaat van
mensen die god wilden worden,
maar dat er slechts één voorbeeld
bekend is van een God die mens
werd (bron: www.visje-posters.nl).
Mia Tankink zal voorgaan in de
dienst, waaraan ook wordt meege-
werkt door ‘de band’.

Avond van ‘t Nut

Maandag 30 januari voert Jan
Berends belangstellenden mee naar
Noord-Oost Twente en Lage (Dld.). Er
zal uitvoerig worden stilgestaan bij
de geschiedenis van de steden en
dorpen van Twente met onder ande-
re ‘Huis Singraven’ met een dubbele
watermolen en het stadje
Ootmarsum. Verder zit er een uit-
stapje in juist over de grens naar
Lage, een oud TwickeIbezit met
ruïne, kasteel, kerkje en watermo-
len.
Een lezing van het Nut wordt gehou-
den in het NPB gebouw aan de
Piersonstraat 4, Zelhem en begint

om 20.00 uur. Leden hebben gratis
toegang. Niet leden zijn ook van
harte welkom. Zij betalen € 3,--
entree.
Bij voldoende belangstelling zal in
het voorjaar een prachtige dagtocht
naar dit gebied georganiseerd wor-
den.

Vrouwen van Nu 
afdeling Halle

Dinsdag 17 januari werd de jaarver-
gadering van de afdeling Halle van
de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen ‘Vrouwen van
Nu’ gehouden in zaal Nijhof te
Halle. Voor de pauze stonden de
bestuurlijke zaken op de agenda. Zo
werd het jaarverslag en het financi-
ële verslag besproken en werden
bestuursverkiezingen gehouden.
Ook werden er zes jubilarissen
gehuldigd. Twee leden voor 25 jaar
lidmaatschap, drie leden voor 40
jaar lidmaatschap en 1 lid werd
gehuldigd omdat ze al 50 jaar lid is
van de N.B.v.P. Ze kregen een atten-
tie met bloemen aangeboden.
Na de pauze vertelde de Zelhemse
dierenarts Aleid Verhoef over acu-
punctuur in de diergeneeskunde.
De volgende bijeenkomst is op
woensdag 8 februari.

In het kader van de concerten van
de Stichting ‘Kunst in de Kamer’
komt zondag 29 januari pianist
Ralph van Raat naar Zelhem voor
een concert met werken van
Zemlinsky, Skiabin, Debussy en
Stravinsky. Het concert vindt
plaats in cultureel centrum ‘de
Brink’ en begint om 20.00 uur.
Leden van de stichting Kunst in de
Kamer hebben gratis toe-
gang. Ook niet-leden zijn
welkom. Zij betalen € 10,--
aan de zaal.

Ralph van Raat werd in
1978 geboren. Hij studeer-
de piano aan het
Conservatorium van Am-
sterdam bij Ton Hartsuiker
en Willem Brons en daar-
naast muziekwetenschap
aan de universiteit van
Amsterdam. Ralph werd
door zijn talent toegelaten
tot ‘de voorziening voor
Excellerende musici’ een
individueel traject naast
het conservatorium. Na
cum laude te zijn afgestu-
deerd, vervolgde hij zijn
studie bij Claude Helffer in
Parijs, Ursula Oppens in

Chicago en Pierre Laurent Aimard
in Köln en volgde verder nog diverse
‘masterclasses’.
Als jonge pianist heeft Ralph
inmiddels een uitgebreide staat van
dienst, won diverse prijzen en trad
op in alle delen van de wereld.
Zondagavond is hij te gast in
Zelhem.

Open dag Vrije
peuterspeelzaal

Windekind

Op zaterdag 4 februari van 10.00 tot
13.00 uur verzorgt de Vrije peuter-
speelzaal Windekind van Yunio een
Open Dag voor belangstellenden. De
peuterspeelzaal is gevestigd aan de
Torontostraat 1 te Doetinchem.
De Vrije peuterzaal is voor kinderen
uit alle milieus, met uiteenlopende
geloofsopvattingen en levensbe-

schouwingen. De gehele begeleiding
en het aanbod is doortrokken van
eerbied voor het bestaande en wor-
dende in de wereld van natuur en
mens. Het ‘vrije’ in de Vrije peuter-
groep duidt op de vrijheid die de
peutergroep zich voorbehoudt om
de begeleiding zodanig te geven, dat
deze steeds aansluit bij de belevings-
wereld van het kleine kind.
De inrichting van de peuterspeel-
zaal, het speelmateriaal en de bui-
tenspeelplaats, zijn hierop afge-
stemd. Op de speelzaal wordt samen
met de peuters veel aandacht

geschonken aan de jaarfeesten zoals
het herfstfeest en het zomerfeest
(Sint Jan).
Tijdens de Open Dag kunnen belang-
stellenden vrijblijvend kennis
maken met de kenmerken en werk-
wijze van de Vrije peuterspeelzaal.
De juffies zijn aanwezig om een toe-
lichting te geven op de manier waar-
op zij met de kinderen omgaan en
om vragen te beantwoorden. Ook
voor aanmelding van uw kind kan
men tijdens de open dag contact
opnemen met de juffies of via tel.
0314-364491. 
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Ruud Mullink heeft sinds begin deze
maand een eigen hoveniersbedrijf op-
gestart. Het bedrijf genaamd ‘De Eik’
opereert vanuit de Netwerkweg 8.
Daar heeft Ruud Mullink in het pand
van zijn schoonvader Theo Huntink
(kunststoffen) een ruimte beschikbaar
voor de opslag van materialen. De
jeugdige Vordenaar (22) geboren en ge-
togen in de Kranenburg, waar zijn va-
der tot voor enkele jaren een boerderij
runde, heeft achtereenvolgens de
tuinbouwschool ‘De Drietelaar’ in Bor-
culo gevolgd, met aansluitend de mid-
delbare tuinbouwschool in Deventer,

waar hij met succes de hoveniersoplei-
ding afrondde. 

Na zijn schoolperiode was Ruud Mul-
link eerst werkzaam bij de boomkwe-
kerij van Martin Spiegelenberg in Vor-
den. Daarna deed hij de nodige erva-
ring op bij hoveniersbedrijf Remco Pe-
ters in het buurtschap Velswijk.
Schoonvader Theo Huntink bracht
hem op het idee met een eigen bedrijf
te beginnen. Hoveniersbedrijf ‘ De Eik’
houdt zich onder meer bezig met het
maken van tuinontwerpen, het aan-
leggen van tuinen, tuinonderhoud,

vijveraanleg en allerlei activiteiten op
het gebied van bestraten.

Ruud Mullink heeft inmiddels de eer-
ste opdrachten binnen en wil zich in
de toekomst met name richten op
kleinschalige projecten. ‘Mochten er
grote opdrachten binnenkomen, geen
enkel probleem. Ik kan in deze
branche altijd een beroep doen op col-
lega vakmensen’, zo zegt Ruud Mul-
link. Voor het maken van afspraken
kan men bellen 0575 - 550789 of E-
mail deelk@chello.nl

Nieuw in Vorden: 
Hoveniersbedrijf 'De Eik'

De nadruk ligt op mooie solitairen, in-
drukwekkende groepen van bomen
en karakteristieke lanen. Maar ook de
bescherming van andere onmisbare
elementen van ons mooie coulisse-
landschap zoals houtwallen, steilran-
den langs oude essen, groepjes knot-
wilgen en hagen heeft de aandacht
van de vereniging. 

Veel van wat vereniging Bomenbelang
plaatselijk probeert te beschermen,
beschermt en verbetert vereniging Na-
tuurmonumenten landelijk op de vele
duizenden hectaren in eigen bezit. 
Het bestuur is dan ook verheugd u uit
te kunnen nodigen voor een lezing op
1 februari a.s. door de heer Regtop van
het regiokantoor van vereniging Na-
tuurmonumenten in Vorden over de

doelstellingen en het beleid van Na-
tuurmonumenten.Vanuit het regio-
kantoor worden o.a. de landgoederen
Heekenbroek, Dorth, Velhorst, Wa-
liën, Grote Veld, Slagmanbos en Hack-
fort bestuurd.

Eerst zal de heer Regtop een inleiding
houden over de organisatie van de lan-
delijke Vereniging, vervolgens zal hij
ingaan op het beleid in onze omge-
ving. Specifiek komt het landgoed
Hackfort aan de orde. De ideeën ach-
ter het beheer van o.a. de bossen, de
kruidenrijke graslanden, de houtwal-
len en de steilranden zullen uitge-
breid besproken worden. Met name
zal aan de orde komen het behoud
van het Achterhoekse cultuurland-
schap, waarin op sommige plekken
plaats is voor natuurlijke ontwikke-
ling.

Er zal ruimschoots gelegenheid zijn
voor het stellen van vragen en voor dis-
cussie. De lezing is vrij toegankelijk.
(zie advertentie)

Lezing Vereniging
Natuurmonumenten voor
Vereniging Bomenbelang
Vereniging Bomenbelang, opge-
richt in 1997, is een vereniging van
mensen die zich inzetten voor be-
houd van groen, in het bijzonder
monumentale bomen, in en rond
de voormalige gemeente Vorden.

Eind 2003 is Divulge ontstaan uit de
rockcoverband Right. In die band had-
den de leden al veel live-ervaring opge-
daan en enkele leden vonden het tijd

worden om eigen nummers te gaan
schrijven. Zo gebeurde en de optre-
dens bleven binnen stromen. 
De eigen nummers laten zich het best
omschrijven als alternatieve rock met
oneven maatsoorten, maatwisselin-
gen en tweestemmig gitaarspel. Voor-
beelden van covers die worden ge-
bracht zijn Blink 182, Metallica en Nir-
vana. 
Divulge blijft de Achtehoek veroveren,
is de komende maanden op vele festi-
vals in de regio te zien, maar van-
avond eerst nog in de Rockstake!

Divulge in de Rockstake!
Ze stonden al eerder in het Koets-
huis en dat was zo'n goed optreden
dat we ze nog een keer gevraagd
hebben voor de Rockstake, Divul-
ge! Vanavond staan ze er weer, met
hun mix van eigen nummers en
rockcovers. Herkenbaarheid en
vernieuwende muziek door elkaar,
dat wordt weer een mooie avond!

Een werkbezoek bij Molenkamp in Zel-
hem, waarvan de wortels teruggaan
tot 1471 de oprichting van de eerste
molen, gaf het college een blik in de
keuken van een dierenspeciaalzaak.
Niet een standaard dierenspeciaal-
zaak maar  één die regelmatig voorop
loopt.  Men moest toch  enigszins la-
chen om de gelntroduceerde honden-
brillen en hondenfietskarren waar-
mee dit bedrijf regelmatig in het
nieuws komt. Ook sprak het college
aan dat er door hun internet-activitei-
ten mensen vanuit heel Nederland
richting Zelhem komen.  Er is zelfs
een ideetje ontstaan om bij een vol-
gende initiatief te kijken of Bronck-

horst kan worden mee gepromoot. De
gastheer en -vrouw vonden het een in-
teressant bezoek en konden zo eens di-
rect wat dingen voorleggen. En ook nu
blijkt dan dat tijdens zo'n open ge-
sprek bepaalde "plannen", die voor on-
rust zorgen bij sommige mensen, op
geruchten gebaseerd te zijn. Conclusie
is hetgeen Burgemeester Aalderink en
zijn mensen telkens aangeven snelle
communicatie kan veel problemen en
onnodige zorgen voorkomen. 

Aan het einde van dit geanimeerde be-
zoek kon het college de fietskarren en
diverse accessoires nog even uitprobe-
ren.

College B en W bezoekt
grootste dierenspeciaalzaak
in Bronckhorst

Voor de pauze kunt u tevens genieten
van het Brook Duo uit Markelo, Dit
tweetal bestaande uit: Henny Tijink,

en Gert-Jan Oplaat, deze laatste zit
voor zijn dagelijks werk in de tweede
kamer, zullen diverse dialectnum-

mers zingen, in de Duitse en Oosten-
rijkse sfeer. Na de pauze zal ook de pre-
mière  plaatsvinden van het nieuwe
duo "Die Zwei" bestaande uit Gera
Kock, samen met Wim Dolphijn. 

Kaarten kan men bestellen bij cafe de
Keizerskroon, tel. 0573 451416  Zaal
open 10.30 uur , of  's morgens aan de
zaal.

Fruhshoppen met de Bargkapel

Op 12 februari aanstaande organiseert de Bargkapel uit Barchem weer
haar jaarlijkse fruhshoppen bij Cafe De Keizerskroon te Ruurlo, aanvang
11.30 uur. De Bargkapel behoeft eigenlijk geen verdere introductie meer,
deze kapel die bekend is in binnen en buitenland, staat al ruim 15 jaar on-
der leiding van Willem Jan Jolink, die samen met Gera Kock ook de zang
verzorgd.

Ook dit jaar is geld nodig voor de reis
en daarvoor worden diverse sponsor-
acties georganiseerd. Dit keer geen tri-
atlon of wandeltocht, maar een fiets-
tocht!

Op 28 januari 2006 om 9.00 uur is de
start bij het beginpunt Bronkhorst.
Daarna gaat de tocht richting Olbur-
gen en zo gaat de groep de gemeente

Bronckhorst ongeveer langs de grens
“omfietsen” (70 km). Tussendoor wor-
den allerlei activiteiten gedaan en de
verwachting is rond etenstijd terug te
zijn in Bronkhorst.

Niet alleen leden van de eigen groep
fietsen mee, ook vrijwilligers, kennis-
sen en mensen uit een andere World
Servants groep sluiten gezellig aan.
Het wordt een leuke en sportieve dag!

Natuurlijk zoeken zij nog sponsors.
Als u de World Servants groep Steen-
deren wilt sponsoren kunt u bellen
naar Gerdien Peppelman, 0575 451215
of naar Maaike Baak 0575 451999.

Sponsorfietstocht 28 januari 2006

World Servants fietsen om
gemeente Bronckhorst
Voor dit jaar hebben de jongeren
van World Servants groep Steende-
ren besloten aan het werk te gaan
in Zambia, Egypte en Ghana. Ze de-
den al veel ervaring op in de Domi-
nicaanse Republiek en India.
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Twee Violen en een Bas brengt in "De
streken van Rembrandt" een program-
ma over zijn leven. Boordevol authen-
tieke muziek, liedjes en met actie
doorspekte anekdotes en verhalen, in
kostuums van de 17e eeuw. "Dit is het
verhaal van drie muzikanten.... Drie
speellieden uit de Amsterdamse mu-
ziekherbergen eind 17e eeuw. Een tijd
van luxe en decadentie voor sommi-
gen, armoede en wanhoop voor ande-
ren. Zij spelen voor rijk en arm, voor
een stuiver of een glas!

Dit is ook het verhaal van een schil-
der..... Zo lang dood is hij nog niet, en
velen kennen zijn naam nog, Rem-
brandt. Maar er zijn er maar weinig
die zich die man nu nog echt herinne-
ren.  Toeschietelijk was hij niet, die
Rembrandt. Uitgaan deed hij niet. Hij
schilderde onafgebroken, en recht
voor zijn raap, zodat de mensen ervan
schrokken. Dat maakte hem beroemd.
Maar niet rijk. Terug nu, naar de tijd
waarin de handel van Amsterdam nog
ging om graan, leer, om hout en hars,
in plaats van om aandelen en obliga-
ties. De tijd dat de mannen nog hun ei-
gen lange haar hadden in plaats van
een pruik! De tijd dat dominees nog
dóminees waren, en de Oranjes nog
vechtersbazen!"

REMBRANDTS LEVEN IN MUZIEK
EN THEATER!
Kort na zijn dood kijken drie speellie-
den in Rembrandts verlaten atelier te-
rug op zijn leven. Ze doen dat met pak-
kende muziek, liederen en verhalen

uit zijn tijd en zijn wereld. De drie spe-
len en zingen het repertoire van de
Leidse schutterijfeesten, de Amster-
damse muziekherbergen, de achterka-
mertjes, markten en stegen van de 17e
eeuw. En ze doorspekken al deze mu-
ziek met actie, korte anekdotes en ver-
halen. Over de Spaanse soldaten die
Rembrandts geboortestad Leiden bele-
geren, over zijn bepaald niet kunstzin-
nige ouders, zijn drie liefdes en over
zijn omgang met zijn leerlingen en
klanten…. Een zingende nachtwacht,
een bekvechtend stel dominees. Actie,
ontroering, humor en droge commen-
taren wisselen elkaar af. En voortdu-
rend worden er bijpassende schilderij-
en getoond, op Rembrandts schilder-
sezel. Er valt van alles te horen en te
zien!
Twee Violen en een Bas (met de violis-
ten Niki Jansen en Jos Koning, en bas-
sist Willem Raadsveld) behoort niet al-
leen tot de top van de Nederlandse
volksmuziekstrijkers, de musici zijn
ook volledig thuis in oude muziek.
Het trio brengt de alledaagse Neder-
landse muziek uit vroeger eeuwen op
een verbluffende manier tot leven.
Met dé ensemblevorm uit die tijd ge-
bruiken deze speellieden het hele ar-
senaal aan technieken, ritme, expres-
sie en markante samenklanken dat
ooit bij strijkers gebruikelijk was. 
Tot op het podium improviseert de
groep de arrangementen, uit het
hoofd en op het scherp van de snede.
Deze praktijk is ooit ontwikkeld door
de stedelijke muzikanten en tegen-
woordig alleen bij organisten bewaard

gebleven. Het is de enige manier om
deze oude, stedelijke Hollandse mu-
ziek authentiek uit te voeren.  
"Twee Violen en een Bas" speelt oude,
kleinschalige, ongecompliceerde Hol-
landse muziek en liederen, zoals die
te horen waren in de wereldberoemde
Amsterdamse muziekherbergen, in de
schouwburgen waar rijk en arm hun
vertier zochten, op de markten en in
de huiskamers. Swingend of pein-
zend, stoer of fijnbesnaard, feestelijk
of verstild.
Het trio speelt op een manier die hele-
maal verdwenen is maar ooit heel ge-
bruikelijk was: met een stevige dosis
improvisatie in melodie én begelei-
ding! Daardoor kan de muziek elke
keer weer anders klinken. De groep be-
heerst deze werkwijze van haver tot
gort: Twee Violen en een Bas bestaat al
27 jaar! Verfrissend en spontaan, en
een lichtvoetige toets in het kamer-
muziekprogramma van de Kunst-
Kring! Net zo spannend en vermake-
lijk als de speelwijze is de presentatie:
de groepsleden zijn een onuitputtelij-
ke bron van komische en tragische
verhalen uit het vroegere muziekle-
ven. Stuk voor stuk waar gebeurd, en
ze worden tussen de muziek door
smakelijk verteld!

Zaterdagavond 4 februari 2006 in de
grote zaal van de Keizerskoon, Dorps-
straat 15 te Ruurlo. Aanvang 20.15 uur.
Kaartverkoop v.a. 19.15 uur aan de
zaal, bij Alex schoenmode, bloemen-
magazijn Groot Jebbink, in de Dorps-
straat te Ruurlo en via kunstkring-
ruurlo@hetnet.nl of tel. 0573-453830.

De "Streken van Rembrandt" in de
Keizerskroon in Ruurlo

Rembrandt wordt 400 jaar in 2006 !

Het is de bedoeling om met een team
van vijf personen, tijdens drie avon-
den en zeven wedstrijden, zoveel mo-
gelijk punten bijeen te schieten. Iedere
schutter schiet in totaal zeven series
van twee kaartjes (vijf schoten per
kaart) en een proefkaart. De laagste
score van het team vervalt; de vier
hoogste scores tellen dus mee. Er zijn
teams voor heren, dames en gemengd.

De dagen waarop geschoten wordt
zijn: 6 tot en met 8 maart (9 maart re-
serve), 13 tot en met 15 maart (16
maart reserve) en 27 tot en met 29
maart (30 maart reserve). De prijsuit-
reiking is op de laatste dag 29 of 30
maart.

In de kantine kan, onder het genot
van een drankje, gezellig nagekaart
worden over de resultaten.
Er wordt geschoten in twee klassen.
Dit wordt bepaald naar aanleiding
van de resultaten van vorig jaar. Wil-
lem Tell beschikt over 24 banen en
voor iedere baan is er een geweer.

Hebt u geen ervaring met de schiet-

sport, dan is dat geen probleem. U
kunt eerst trainen.
De training is woensdag 22 februari.
Dan zullen enkele trainers en leden
van de vereniging klaar staan om u
deskundige uitleg te geven.

U kunt zich opgeven bij SV Willem
Tell, Elderinkweg (sportpark) in Hen-
gelo, telefoon 0575-461944, en bij de
Welkoop aan de Spalstraat in Hengelo.
Hier kunt u ook het reglement afha-
len. Er is een speciale prijs voor het be-
ste persteam van alle lokale media. 

De kosten voor deelname gaan per
team van vijf personen voor drie avon-
den, of men betaald individueel voor
die schutters die niet in een team
schieten. 
Bijvoorbeeld: uw straat wil meedoen
met zeven schutters. Dan schieten er
vijf voor het team en twee individueel.
Wilt u zelf meedoen, maar de rest van
de straat niet en de familie of uw werk
ook niet, dan doet u toch lekker alleen
mee! 
U kunt zich opgeven tot en met 12 fe-
bruari 2006.

SV Willem Tell organiseert
Bronckhorster
stratenschiettoernooi

In maart organiseert schietvereniging Willem Tell uit Hengelo Gld. weer
het Bronckhorster Stratenschiet Toernooi, het BST. Het BST wordt ver-
schoten met luchtgeweren op een afstand van tien meter. Dit toernooi is
bedoeld voor de inwoners van de gemeente Bronckhorst. Inschrijving
staat open voor straten, families, bedrijven en individuelen. De leeftijd is
vanaf 16 jaar zowel voor heren als voor dames.

CARNAVAL EN ALCOHOL
Carnaval is welhaast onverbrekelijk
verbonden met veel drinken, en dat
ook nog enkele dagen achter elkaar.
Sommige carnavalsvierders hebben
dan ook enkele dagen achtereen een
te hoog alcoholgehalte in hun bloed
om nog veilig aan het verkeer deel te
kunnen nemen. Te verwachten was
dus dat er rond carnaval veel onder in-
vloed wordt gereden en er als gevolg
daarvan extra veel verkeersongevallen
zouden gebeuren.

BOB
Maar dat blijkt niet het geval te zijn.
Kennelijk zijn de meeste carnavals-
vierders zo verstandig om een taxi te
nemen of anders voor de festiviteiten
losbarsten alvast van tevoren afspra-
ken te maken over wie er rijdt. Afspra-

ken dus over wie vandaag en morgen
de Bob is.

POLITIECONTROLES - DENK OM
NIEUWE 0,2-PROMILLE LIMIET!
De politie heeft dat met vreugde vast-
gesteld en wil ook graag dat dat zo
blíjft. Om dat te bevorderen zal ze in
de carnavalperiode weer extra contro-
leren op alcoholgebruik in het ver-
keer. 
Denk hierbij om de nieuwe alcoholli-
miet van 0,2 promille voor beginnen-
de bestuurders. Die nieuwe limiet
geldt voor een periode van vijf jaar
voor alle brom- en snorfietsers tot 24
jaar, alle nieuwe bestuurders, en alle
bestuurders die hun rijbewijs vanaf 30
maart 2002 hebben gehaald. Die li-
miet houdt in de praktijk in dat je met
één glas vaak al te veel hebt gedron-
ken om te mogen rijden.

Nadere informatie vindt u op
www.bobjijofbobik.nl . Kijk voor uit-
voerige informatie over reizen per
openbaar vervoer van deur tot deur op
www.9292ov.nl

Carnavalsvierders rijden
niet meer onder invloed
Carnaval staat bekend om zijn rij-
kelijke alcoholverbruik. Toch
wordt er rond carnaval niet opval-
lend veel méér onder invloed gere-
den. De politie doet er alles aan om
dat zo te houden.

EGA werkt niet met spectaculaire
nieuwe rages, overgewaaid uit
Amerika of met geheimzinnige re-
cepten, pillen of drankjes waarvan
men de herkomst moet raden. 

Wij leren u omgaan met voedings-
waarden van producten voor normale
maaltijden, zodat u geen honger hoeft
te lijden en toch uw overtollig gewicht
verliest. Met deze wetenswaardighe-
den en wat zelfdiscipline gaat u een
gezonde toekomst tegemoet. Dagelijks
worden op meer dan 700 plekken in
Nederland cursussen gegeven door

deskundige EGA consulenten. De EGA
Afslank- en begeleidingsclub is zowel
voor vrouwen als voor mannen. EGA
heeft een uitgekiende eetwijzer ont-
wikkeld en brengt tevens haar eigen
receptenboeken uit. De EGA-afslank-
methode is veilig en volkomen verant-
woord. Veel artsen en internisten beve-
len de 'EGA -methode' aan voor patiën-
ten met voeding- en gewichtproble-
men. Je eet gezond en verantwoord, el-
ke maand een nieuw voorbeeld menu
met heerlijke recepten . Geen honger-
gevoel, je eet genoeg. Je komt elke
week op de weegschaal staan natuur-

lijk moet je je aan de eetwijzer hou-
den, daarin staat een beschrijving van
vlees, gevogelte, vis, groente, brood
zuivel en vruchten. Je eet genoeg,  Klik
eens aan op www.eganederland.nl.
daar staan veel wetenswaardig-heden.

Voor informatie en inschrijving kunt
u contact op nemen:
* De regio Ruurlo en Lochem, cursus-

leidster Gonnie Hermsen telefoon
0575-554345.

* De regio Vorden/Wichmond, cursus-
leidster Paula Sanders telefoon
0575-441801.

Eetwijzer om af te vallen



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

Mardle die bekend staat om zijn op-
vallende opkomst in Hawal tenue,
stond het afgelopen WK Darts nog in
de halve finale, die hij nipt verloor van
Phill Taylor. Mastercaller Russ Bray zal
met zijn zware whiskystem Mardle be-

geleiden. 
Bray is inmiddels bijna een bekende
bij café "de Zwaan". Dit is al zijn derde
optreden in Hengelo. Het blijft niet al-
leen bij een demonstratie. Het publiek
krijgt alle gelegenheid om ook een

wedstrijd te spelen tegen Bray en
Mardle. 

Verder zullen de drive inn DJ’s van
‘Fifty, Fifty’, bekend van het nummer
‘Daar staat een koe in de wei’, dit spek-
takel tot een gezellige avond maken.
Kaarten zijn reeds te koop. De deuren
zijn geopend vanaf 20.00 uur.

Wayne Mardle (Hawal 501) en Russ
Bray (The Voice) in café "de Zwaan"

Op zaterdag 28 januari zullen Wayne Mardle en Russ Bray een avondvul-
lend dartsdemonstratie geven.

Medewerker Rudy Jansen van café de Zwaan: Russ Bray komt hier al voor de derde keer"

In navolging van het concert van 2005
toen het een ‘Boerenkoolconcert’
werd genoemd, is er dit jaar gekozen
voor een ‘Snertconcert‘. Met daarbij
de stille hoop dat de bezoekers behal-
ve muziek en snert ook een enorme
Gelderse rookworst gepresenteerd
zouden krijgen. Inmiddels is het sein
wat dat betreft op ‘groen’ gezet.

Dezer dagen kreeg de band namelijk
bericht dat Vleesboerderij Gerritsen

en slagerij Driever in Baak samen een
enorme rookworst met een lengte van
25 meter zullen produceren. Dat ge-
beurt in de week voorafgaande aan de
concerten. 
Zaterdagmiddag 11 februari komt de
band ‘Op Drift’ naar Baak om bij Drie-
ver de worst op te halen. De lekkernij
wordt op een platte boerenkar, getrok-
ken door twee Friezen, vervoerd naar
de Warkense Mölle. Inmiddels is de
band bezig met het instuderen van
een speciaal lied dat op deze rook-
worst van toepassing is. 
Kaarten voor de concerten, inclusief
snert en rookworst, kunnen via 0575-
521053 en 0575- 548343 besteld wor-
den.

Ambachtelijke rookworst
voor 'Op Drift'
Zaterdagavond 11 februari en zon-
dagmiddag 12 februari organiseert
de band ‘Op Drift’ in de Warkense
Mölle een bijzonder muziekevene-
ment.

Doelgericht adverteren?
IIII nnnn ffff oooo rrrr mmmm eeee eeee rrrr     nnnn aaaa aaaa rrrr     dddd eeee     vvvv eeee llll eeee     mmmm oooo gggg eeee llll iiii jjjj kkkk hhhh eeee dddd eeee nnnn !!!!

Weeversdrukkerij

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

Almen

Doetinchem Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden
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AUTO PALACE: DE CHEVROLET-DEALER VAN DE ACHTERHOEK!

(*) Uw financiering is op basis van een huurkoop en wordt verstrekt door Alpha Credit Nederland b.v. Uw kredietaanvraag 

wordt getoetst en geregistreerd bij het BKR in Tiel. Het genoemde termijnbedrag en de effectieve jaarrente zijn onder 

voorbehoud van rentewijzigingen. Vraag naar de voorwaarden en de bijbehorende brochure bij uw dealer en/of verkopers.

Kredietbedrag

€ 9.653,00

Maandtermijn

€ 99,15

Aanbetaling/Inruil

€ 4.137,00

Effectieve Jaarrente

5,7%

Looptijd

24 maanden

Kredietvergoeding

€ 1.000,60

Slottermijn

€ 8.274,00

Bruto Kredietbedrag

€ 10.653,60

2.000,-
EXTRA INRUILWAARDE BOVEN KOERSLIJST OPLOPEND TOT:

LET OP!
EXTRA 

VOORDEEL

VOORTAAN KUNT U IN ONDERHOUD MET UW DAEWOO OF CHEVROLET 
OOK TERECHT BIJ AUTO BLEEKSTEIN EN AUTO PALACE WINTERSWIJK
Auto Bleekstein, James Wattstraat 20, 6902 PR  Zevenaar, Tel. (0316) 33 19 41 - Auto Palace Winterswijk, Waliënsestraat 4, 7103 XB  Winterswijk, Tel. (0543) 51 38 46

ALL INCLUSIVE
€ 99,- P.M.
2 JAAR LANG*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

- stuurbekrachtiging - metallic lak 

- navigatie - afl evering compleet 

- elektrisch bedienbare ramen 

- centrale deurvergrendeling 

- airco - 3 jaar onderhoud 

- 3 jaar garantie

30x
STUKS INGEKOCHT.

PROFITEER VAN ONS 

INKOOPVOORDEEL!  

DIT KAN ALLEEN BIJ AUTO PALACE 

DE AUTO-STUNTER!

DE GOEDKOOPSTE
AUTO VAN NEDERLAND!

MATIZ AKTIEPRIJS

6.995,-
EXCL. BIJ AUTO PALACE

STUNT:
U RIJDT AL EEN NIEUWE 

CHEVROLET MATIZ VOOR 

€2,- PER DAG!*

Auto Palace
Plakhorstweg 1-3, 7008 AS  Doetinchem, Tel. (0314) 34 16 00



HHeett  hheellee  ddoorrpp  oonnddeerr  éééénn  ddaakk!!

HET DORPCENTRUM IN VORDEN BIEDT ONDERDAK
AAN ZANGERS, MUSICI, TONEELSPELERS, VERGADER-
TIJGERS, BRIDGERS, CURSISTEN, KNUTSELAARS EN

CLUBJES VAN “VAN ALLES EN NOG WAT”.

WIJ BIEDEN ZE ALLEMAAL ONDERDAK 
TEGEN CONFORTABEL LAGE TARIEVEN.

ZOEK DE GEZELLIGHEID EN DOE MEE!

MEER WETEN: BEL ONZE BEHEERDER, 
DE HEER J. BOS OP 0575- 55 27 22

OF BEKIJK ONZE WEBSITE
WWW.DORPCENTRUMVORDEN.NL

HHEETT  DDOORRPPCCEENNTTRRUUMM

Rozijnen-
bollen

6 halen

5 betalen

Aardbeien-

vlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Sovital 
Lekker meergranen

brood 

± 800 gram

nu € 1.55

De Echte Bakker

MUZEHOF Centrum
voor de Kunsten in 

Vorden:
Algemene Dans Vorming

Muziek en bewegen 
voor peuters

Op weg naar een instrument
Kom je ook meedoen? 
Geef je dan snel op!

informatie: 
tel. 0575 51 53 50 of

www.muzehof.nl

Vrijwilligers gezocht

voor de VVV winkel 

in Vorden.

Voor informatie op opgave:

VVV-kantoor, Kerkstraat 1b

tel. 0575 - 55 32 22.

Op zoek na
ar 

een o
rig

ine
el k

ado?

De Bosrand 124
7207 MH Zutphen

tel. 0575-529024 of 06-48382050
www.kadoootje.nl    info@kadoootje.nl

Kad     tje.nl
Voor alle gelegenheden een origineel kado

Voor particulieren en 
bedrijven

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

:: WWW.CITYLIDO.NL ::

:: MINIMUM AGE 18 :: CITY LIDO HAS 
THE RIGHT TO REFUSE ENTRANCE ::

CITY THEATER :: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN
BARRIO BASSO :: TEMPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ 

CITY THEATER :: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN
BARRIO BASSO :: TEMPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ 

28 JAN
EXCITYNG

BACK2BASIC
AGENDATIPS

26-28 FEB
CARNAVAL
31 MAART
TRIBUTE 

ROCK NIGHT

ALZHEIMER MAG
GEEN NATIONALE
RAMP WORDEN

GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

KNALLER
VAN DE WEEK

   04/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 januari 2006.

www.plussupermarkt.nl

SPAAR ALLE EREDIVISIE VOETBALPLAATJES

NU GRATIS BIJ 10 EURO AAN BOODSCHAPPEN

1.29 

Rosbief
Vers voor u gesneden.
100 gram 
ELDERS 1.79

0.99 

Hero 
Fruitontbijt 
of Fruit & co.
Diverse smaken.
Fles 750-1000 ml.
ELDERS 1.49-1.69

4.99

Runder-
riblappen
Kilo  
ELDERS 7.98

1.49 

PLUS
Krentenbollen
Zak 10 stuks 
NORMAAL 1.85

Maridel
Mosselen Excellent
Bak 2 kilo 
ELDERS 7.49

4.99 

Pepsi Cola 
7-Up of Sisi
Diverse smaken.
Fles 150 cl.

 2e fles
naar 

keuze
GRATIS

PLUS
Kip- of varkenssaté
3 bakjes à 160 gram 
NORMAAL 2.97

2.50 
3 bakjes 
naar keuze

PLUS Kogelman - Ruurlo
Borculoseweg 1 
Openingstijden: 
Maandag - donderdag 8.00-20.00  
Vrijdag 8.00-21.00 
Zaterdag 8.00-20.00

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

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

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

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


