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Verlichte expositieruimte in de Wehme geopend

Op 19 januari heeft voormalig wet-
houder van o .a. ouderenbeleid van
Vbrden, Wim Wichers, de per-
manente expositieruimte in de
Wehme geopend door een bord in
het bijzijn van Harry Janssen van
proWonen, enkele bewoners van
de Wehme en het bestuur van de
Stichting Vrienden van de Wehme
te onthullen, nadat huismeester
Herbert de nieuwe spotjes had ont-
stoken.

Op het bord staan de aanbieders ver-
meld: de wooncorporatie proWonen
en de Stichting Vrienden van de
Wehme.

In de gang links van de hoofdingang
was al permanent een expositie van
foto's van Vorden, die vier keer per
jaar worden verwisseld door andere
foto's of schilderijen of andere afbeel-
dingen. De bewoners konden deze
moeilijk zien door de slechte verlich-

ting. De initiatiefneemster, mevrouw
Riet Lenselink, kwam op het idee van
verlichting door spotjes aan een rail.
Het verzorgingshuis de Wehme heeft
door jarenlange kortingen op het bud-
get voor dit soort extra's geen geld.
Het idee kwam op de bestuurstafel
van de Stichting de Vrienden van de
Wehme terecht. Deze Stichting heeft
als doel om wat extra activiteiten en
voorzieningen te bieden, die niet uit
het budget van de Wehme kunnen

Toneelvereniging Krato:

"Een avondje lachen om vier dronken heren"!
Thuis komen zonder gebit zonder
portemonnee, een horloge dat ont-
breekt en met een damesslip in je
broekzak, een flinke bult op de
kop. Al dat soort dingen kunnen
gebeuren wanneer je naar de uit-
voering van de plaatselijke mu-
ziekvereniging gaat. Vervolgens na
afloop stom dronken worden, de
andere dag nergens meer van afwe-
ten maar wel met een geweldige
"spieker in de kop". Dat overkwam
Spieker Willem (Jan Groot Jeb-
bink), Frank zijn zoon (Richard
Ooms), veldwachter Johan Grooten
(Herbert Rutgers) en dirigent Chris
Knoop (Sander Roelvink).

Dat was zaterdagavond in een uitver-
kochte zaal van het pannenkoekenres-
taurant "Kranenburg" de insteek van
het blijspel dat de toneelverenging
"Krato" opvoerde. Een stuk met als
fraaie titel "Spieker Willem wat hej
toch uutvreten". Een blijspel dat oor-
spronkelijk in het Duits door Bernd
Gombold is geschreven onder de titel
"Die Unglaublichen Geschichte vom
gestohlenden "Stinkenkase", in het
dialect vertaald door Ben ten Velde.
Sommige typische buitenlandse (in
dit geval Duitse) uitdrukkingen laten
zich in het Nederlands moeilijk verta-
len. Zo ook in dit blijspel. De genoem-
de dronken heren kregen s' nachts
een geweldige honger en gingen zij op
zoek naar "Stinkenkase" (in het Neder-
lands "stinkkaas"!!!!)

In het blijspel zag de broodnuchtere
Suzan ( Miranda Wunderink) verloof-
de van Frank, dat de "Stinkkase" bij de
pastoor werd gestolen. Zij besloot
daarop in de huid van haar tweeling-
zusje Jenny te kruipen en de heren
een gevoelig lesje te leren door allerlei
dingen te'verwisselen'.

Op het toneel het ene komische voor-
val na het andere. Met verkleedpartij-
en (veldwachter Johan) en Spieker Wil-
lem stonden regelmatig in hun onder-
broek op het toneel of beter gezegd in
de timmerwerkplaats, een prachtig

decor door de leden zelfgebouwd. On-
der regie van Gerard Smeenk een kos-
telijk toneelstuk met een hoge amuse
mentswaarde.
Dat uiteindelijk de dirigent van het
muziekkorps de schuld van de gesto-
len kaas in de schoenen kreeg gescho-
ven, daar had iedereen "vrede" mee.
Aan het stuk werkten verder mee: In-
grid Ooms (vrouw van Spieker Wil-
lem); Marjan Zweverink (vrouw van de
veldwachter) en Ellis ten Have (huis-
houdster van de pastoor). Grime Ellis
ten Have en Anneke Roelvink; souf-
fleur Harry Sueters.

worden betaald: 3x per jaar bingo +
maandelijks een andere activiteit +
de (nog jaarlijkse) busreis.

Na een zorgvuldige afweging heeft het
bestuur van de Vriendenstichting
besloten samen met wooncorporatie
proWonen financieel bij te dragen in
het project. Het resultaat mag er zijn.
Het is een (culturele) aanwinst voor de
Wehme, maar ook voor Vorden. Ieder-
een, dus ook u, is van harte welkom
om (regelmatig, en ook nog eens gra-
tis) een kijkje te nemen.
U kunt ook donateur worden van de
Stichting Vrienden van de Wehme. Elk
bedrag is welkom! Bankrekeningnr.
36.64.72.143. Donaties zijn onze enige
bron van inkomsten!
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Zie in het hart van Con

EDAH
LEKKER

Mfe^̂ BlË

IJsbergsla
naturel, met frisée
of gemengd extra,
zak 200 gram 59
Je vindt Edah Lekker&Laag in:
Borger - Eelde - Eerbeek - Emmen - Ermelo - Harlingen - Hengelo
Lunteren - Putten - Rijssen - Tubbergen - Winterswijk - Zeist

Lekker goed, laagste prijzen.
Edah

Uitvoering
Toneelgroep VieraldcerAVichmond
In het Ludtgerus gebouw in Vierak-
ker zijn de mensen van de toneel-
groep Vierakker-Wichmond druk
bezig om alles voor elkaar te krij-
gen voor de jaarlijkse uitvoering
op 4 en 5 februari. Deze keer is ge-
kozen voor een stuk van Hans Ne-
sna een spel van het land in drie be-
drijven met de titel "Het meisje
met het leeuwenjong".

Het stuk speelt zich af op één van de
grootste boerderijen in het oosten van
Nederland. De boerderij heet de Zonne
hoeve en word bewoond door Marinus

Borkel samen met zijn vader, dochter
Tietske en de meid Maaike. Zoals over-
al zijn er goede tijden en slechte tijden
zo ook hier. Op de Zonnehoeve moeten
in deze oogsttijd alle zeilen worden bij-
gezet want Marinus heeft zijn knecht
ontslagen. Dan duikt ook nog Tietskes
jeugdliefde op met alle problemen van
dien. tussen de bedrijven door komt
ook de postbode langs om de laatste
roddels uit het dorp te vertellen, zullen
oude liefdes stand houden of bloeien
er nieuwe op? Als u wil weten hoe het
afloopt zien wij u graag op een van de
uitvoeringsavonden.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 januari 10.00 uur ds. J. Kool jeugddienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 januari 10.00 uur de. J. Ek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng;
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 januari 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Rouw- en trouwkoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 januari 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 30 januari 10.00 uur Woord-/Communiedienst
m.m.v. dameskoor.

Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en
omstreken. Telefoon 0900 - 200 9000
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de
dienstdoende doktersassistente of huisarts of een afspraak
voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet
zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden
zo veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er
een 'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekerings-
nummer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze
mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt.
De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
29-30 jan. B.W.A.M. Polman, Lochem, tel (0573) 25 14 83.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewatóng
en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 1030-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur;
za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

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

Pedicure
Mevrouw Kamphorst tel. (0575) 55 34 72; mevrouw
Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08; Y. Roelofs (0575)
44 19 42.

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

Slachtofferhulp
Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Welzijn Ouderen / Wegwijzer Vorden
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Personenalarmering info/aanvraag bij de WO V.
Maaltijdverzorging info/aanvraag maandag t/m
van 9.00-10.00 uur.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen
en voor chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de WO V. Aanmelden
een dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderen-
zorg Vorden/Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de WO V.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden
en het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten
of ondersteuning geven bij het invullen van (aanvraag)-
formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via de WOV (0575) 55 34 05
of via de VIT tel. (0573) 43 84 00.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor viei
gezette regels; elke regel meer € 0,50
Vermelding brieven onder nr. ot inlich-
tingen €2,50 extra. Tarievm
bij contante betaling; als een rekeninc
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• Chocolademelkconcert
verzorgt door de leerlingen
van muziekvereniging "Sur-
sum Corda". Zaterdag 29
januari in het Dorpscentrum
te Vorden. Aanvang 14.00
uur en de toegang is gratis.

• Te huur: Opslagruimte in
buitengebied Barchem. Ca.
525 m2. Inl. (0573) 44 12 38,
b.g.g. (06) 5201 1816.

• Kom weer in vorm met
ShapeWorks. Bel voor gratis
lichaamsanalyse zodat ik
uw persoonlijke programma
kan samenstellen. Professio-
nele begeleiding en advies.
Ruime ervaring. Bel Jerna
Bruggink tel. (0575)463205.

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

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

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

• Dé Pomoloog voor snoei-
en en advies en aanplant van
uw fruitbomen. Tevens voor
al uw tuinonderhoud. Bel
Marcel Tross tel/fax (0545)
29 30 03 of (06) 22 33 06 26.

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

• Hondenschool 'Klein
Weetink' te Velswijk begint
op 12 februari weer met de
nieuwe trainingen, ook fly-
ball en behendigheid. Inl.
en/of opgave Lucia Mullink,
tel. (0314) 62 23 61 of Ap
Peters, tel. (0314)641436.

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

• Wilt u ons helpen met huif-
wagentochten, moet goed
met paarden om kunnen
gaan (0575) 55 26 57.

• Chocolademelkconcert
verzorgt door de leerlingen
van muziekvereniging "Sur-
sum Corda". Zaterdag 29
januari in het Dorpscentrum
te Vorden. Aanvang 14.00
uur en de toegang is gratis.

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

WINTERWONDER-
LAND

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

Vlaai v/d week

Amarettovlaai
6-8 stukken
€5,95

Dinsdag = Brooddag

3 wit bus € 4,00

Weekendaanbiedingen

Zonnestraal € 1,95
Donker meergranenbrood

vol zaden en pitten

Kaneeitulband € 3,50
Wintersetulband van cake met kaneel

• Te koop: Bruin eiken 3
deurs linnenkast, jaren der-
tig, Ixbxh = 148x57x190 cm
+ 3-delig kaststel 100 euro,
tel.(0575)551961.

• Za. 29 jan. 15-17 u. Ver-
koop kinderkleding t/m mt
128. Actie: 4 halen, 3 betalen!
Stationsstr. 18 te Ruurlo.

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

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

• Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of
(0543) 51 98 46.

• T/m 29/1 winteroprui-
ming bij Wereldwinkel Vor-
den! Kortingen vanaf 20%!

0 Toneeluitvoering. De
toneelgroep Vierakker-Wich-
mond brengt op de planken
een stuk van het land: "Het
meisje met het leeuwen-
jong". Vrijdag 4 en zaterdag
5 februari in het st. Lutgerus-
gebouw. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur.

• Chocolademelkconcert
verzorgt door de leerlingen
van muziekvereniging "Sur-
sum Corda". Zaterdag 29
januari in het Dorpscentrum
te Vorden. Aanvang 14.00
uur en de toegang is gratis.

• Modevakschool GER-
DIEN, nog enkele plaatsen
vrij voor knip en naailes,
workshop lingerie, workshop
sieraden maken. Info en op-
gave 0573 - 46 12 42.

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

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

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
26 jan t/m 1 feb. 2OO5

ophalen € 6.50
of bij ons eten € 7.75

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

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

Woensdag 26 januari
Wildbouillon met tuinkruiden / wildragout, aardappels en
groente

Donderdag 27 januari
Saté met pindasaus en frieten en salade / vruchtencocktail
met slag room

Vrijdag 28 januari
Champignonsoep / zalmfilet/dillesaus, aardappels en salade

Maandag 31 januari
Gesloten

Dinsdag 1 februari
Wiener schnitzel, frieten en rauwkostsalade / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 95 15 19
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

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

_^_ x even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

'NÉT'
f r^^^^-H^ Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Thijs
Hij is geboren op 21 januari 2005.

Richél en Ferdy
Het Hoge 60
7251 XZ Vorden
tel.: 0575 - 55 29 08

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons dan even weten.

Siward in de VUT
Op zaterdag 29 januari aanstaande
gaat

Siward Dijkman

van garage Sloot met de VUT.
Er is dan op die dag gelegenheid om Siward
hiermee te feliciteren.
U bent van harte welkom van 15.30 tot 17.30 uur
bij ons in het bedrijf aan de Tramstraat 43 te
Lochem.

Autobedrijf G. Sloot
Tramstraat 43
7241 CH Lochem
Tel. (0573) 25 41 91

Als je in je levensstrijd
warmte om je hebt gespreid.
Als je iemand, die soms treurt
hebt getroost en opgebeurd.
Als je anderen vriendelijkheid geeft
dan heb je niet voor niets geleefd.

Wij zijn verdrietig om het overlijden van onze lieve,
sterke en altijd positieve vrouw, moeder en oma

Alie Broekman
echtgenote van Jan van Leijden

* 12 februari 1940 t 20 januari 2005

Jan van Leijden

Jacqueline van Leijden
Eric van de Weer

Iris

Harry van Leijden
Linda van Leijden-Zweverink

Berkenlaan 1
7255 XD Hengelo Gld.

De afscheidsdienst en de crematieplechtigheid
hebben dinsdag 25 januari plaatsgevonden.

Na een langdurige ziekte is overleden onze lieve
schoonzuster en tante

Jannie Korenblek-Bosch

Wij wensen haar echtgenoot en naaste familie veel
sterkte toe.

Vorden: R. Meijerink-Korenblek
G. Klein Geltink-Korenblek
neven en nichten

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Berend Olthof

betuigen wij onze hartelijke dank.

Dinie Olthof-Camperman
kinderen en kleinkinderen

Vorden, januari 2005

EEKMARK3L
Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Runderriblappen
extra klasse
500 gram

Henkie's Platvinken
Heeeelfijn! *%fl
± S min. bakken ^ U
4 stuks J •

Rookworst M n
(grof of fijn) perst. 1.75 /l
3 stuks "TH

65

98

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038)37641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

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

In plaats van kaarten

Voor een ieder die geïnteresseerd is, houden wij op vrijdag 28 januari een

OPEN HUIS.

U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen van 15.00 tot 17.30 uur
aan de Houtwal 4 te Vorden.

Fam. M. Bulten en medewerkers
Tegelbedrijf Bulten bv

De Houtwal 4
7251 MK Vorden

Tegelbedrijf

Bulten bv

Vorden f 551851

Is uw gezin al winterklaar'

Hartje winter gaat er niets boven een stevige maaltijd om
u te wapenen tegen de striemende vrieskou.

Wij maken het u makkelijk met ons complete hachee-
pakket, lekker op smaak gebracht met uien en kruiden.
En de prijs is bevroren op slechts € 5,- per 500 gram.

5oo

119

Keurslagerkoopje

Hacheepakket met uien
en kruiden 500 gram vlees €

Speciaal aanbevolen

Ham-prei salade 100 gram €
Special

Polio al forno ovenschotel
100 gram €

Weekaanbieding

Runderreepjes (met groenten) *• 49
100 gram € l •

Vleeswarentrio
100 gram HamWOrSt + 100 gram ZeCUWS Spek

+ 100 gram Boerenmetworst ^ 98
samen voor de prijs van : €

Weekaanbieding

Kipfilet 4x 1/2 €

W ~f _9|*r ̂ .

2?
3?"

Weekaanbieding

Diverse stamppotten ^ 98
uit eigen keuken 500 gram € ^m m

viogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 5513 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
# TUINONTWERP #

TUINAANLEG (RENOVATIE)
etc TUINONDERHOUD -#-
* (SIER)BESTRATING -»

-:•:- VIJVERS #

.̂<.'i*

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

Fax: (0575) 44 17 15

OPRUIMING
BIJ DE WOONWINKEL VAN WARNSVELD

DIVERSEN BREIGARENS nu: met 5O% korting

KAARSEN, SERVETTEN EN KAARSENKRANSJES nu: met 5O% korting

DIVERSEN KLEINE TAPIJT EN LINOLEUM COUPONNEN voor weinig

• MATRASDEKKEN div. maten nu: 7.50 per stuk op=op

KATOENEN TAFELKLEDEN div. maten en kleuren UITZOEKEN nu:

25.OO per stuk

• DEKSERVETTEN div. maten en kleuren nu: 7.5O-1O.OO-15.OO

COUPONNEN GORD IJ N STOF nu: extra laag geprijsd

COUPONNEN GORDIJNSTOF ca. 3 meter nu: 25.00 per stuk

RESTANTEN MEUBELSTOFFEN voor de doe het zelver nu:

extra laag geprijsd

• SIERKUSSENTJES nu 10.00 per stuk 2 voor 17.50 op=op

• KUSSENHOESJES diversen kleuren nu: 5.OO per stuk op=op

interieuradviseur

'de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32



Optiekcampagne

Afgelopen oktober werd de lande-
lijke optiekcampagne " Je ziet het
wél met Crizal Alizé" via de media
en de aangesloten optiekbedrij ven,

gehouden. Aan deze actie waren
cadeau's en prijzen verbonden.
De fa. Siemerink, leverancier van
de fameuze Variluxglazen mocht

mevrouw Hennie Wagenvoort feli-
citeren en haar de hoofdprijs, een
geheel verzorgd weekend in een
Bilderberg hotel, overhandigen.

Ook Grote Prijs van Vorden in de herhaling:

Inschrijving Vordens Songfestival van start

Frontman Hans Krabberiborg (links) vorig jaar in duet met songfestivalwinnares Renske Zenhorst

De Vordense dialectband Kas Bend-
jen organiseert deze zomer voor de
derde keer het Vordens Songfesti-
val. Ook de Grote Prijs van Vorden
is wegens groot succes geprolon-
geerd. Zowel bandjes als regionaal
zangtalent kan zich weer opgeven
voor beide evenementen. De Grote
Prijs van Vorden vindt dit jaar
plaats op vrijdag 22 juli en de dag
erna op zaterdag 23 juli is het Vor-
dens Songfestival.

Zanger en frontman Hans Krabben-
borg van Kas Bendjen kijkt met veel
plezier terug op de Vordense Zomer-
feesten van het afgelopen jaar. "Het
songfestival op de zaterdag wordt elk
jaar nog groter en ook het bandjesfes-
tival op vrijdag was een groot succes.
We hebben dan ook weer erg veel zin
in beide evenementen."
Naast de organisatie van de twee avon-

den zorgt Kas Bendjen ook dit jaar
weer voor de muzikale begeleiding
van het Vordens Songfestival. Omdat
de band zo snel mogelijk van start wil
gaan met het instuderen van de num-
mers, kunnen de zangtalenten uit het
dorp en uit de regio zich nu al opge-
ven. De procedure doorvoor gaat iets
anders dan de voorgaande twee jaar.
Het is niet zo dat iedereen die zich op-
geeft ook automatisch meedoet. "We
willen daarmee voorkomen", zegt
Hans Krabbenborg, "dat er straks bij-
voorbeeld acht Anoukjes op het podi-
um staan. Daarnaast letten we ook op
de kwaliteit van de deelnemers. Maar
we zijn ook weer niet te kritisch. Het
moet wel een volksfeest worden."

OPGAVE
Er kunnen in totaal maximaal zestien
deelnemers meedoen aan het Vordens
Songfestival. Ook de inschrijving voor

het bandjesfestival op vrijdag 22 juli is
geopend. In tegenstelling tot vorig jaar
toen het programma wel erg vol was
zullen er geen zeven maar maximaal
vijf bands hun opwachting maken.
"De Grote Prijs van Vorden is een podi-
um voor beginnende band", zegt Hans
Krabbenborg. "Maar we laten ook ge
vorderde bands toe. Vorig jaar hadden
we wat dat betreft een prima mix." De
winnaar van de Grote Prijs speelt als
beloning in het voorprogramma van
het BabyBiggenMealBal van Kas Bend-
jen.
De Grote Prijs van Vorden en het Vor-
dens Songfestival zullen evenals voor-
gaande jaren plaatsvinden in de grote
feesttent op de parkeerplaats van Ho-
tel Bakker. Zowel de bandjes als de
deelnemers voor het songfestival kun-
nen zich telefonisch opgeven door te
bellen naar (0575) 55 63 20 (tussen
18.00 en 20.00 uur).

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

baan de Wehme: info bij de receptie.

- Hobbyen op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen in het Dorps-
centrum. Voor meer informatie bij
de WOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.

- Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen
en zwemmen. Voor info/opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden, telefoon
55 34 05.

JANUARI
25 Chr. Vrouwenbeweging Passage,

Politie in Vorden.
26 Handwerkmiddag + Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

26 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

26 Vordense Bridgeclub in het Stam-
pertje.

27 Klootschietgroep de Vordense Pan.
27 PCOB jaarvergadering en brood-

maaltijd in 't Stampertje.
31 Vordense Bridgeclub in het Dorps-

centrum.

FEBRUARI
2 Vordense bridgeclub.
2 HVG Wichmond, mevr. Hendriks.
2 HVG Linde, mevr. Schreve.
2 ANBO klootschieten, Kleine Steege.
3 Bejaardenkring Dorpscentrum.
3 Klootschietgroep Vordense Pan.
4 Toneelgroep Vierakker-Wichmond.

4, 5, 6 Karenburgs Carnaval.
5 Toneelgroep Vierakker/Wichmond.
7 Vordense bridgeclub.
9 Handwerkmiddag Welf. Rode Kruis.
9 Vordense bridgeclub.
9 ANBO klootschieten, Kleine Steege.

10 Klootschietgroep Vordense Pan.
14 Vordense bridgeclub.
16 Vordense bridgeclub.
16 HVG Wichmond, mevr. Bosma.
16 ANBO klootschieten Kleine Steege.
17 Bejaardenkring Dorpscentrum.
17 Klootschietgroep Vordense Pan.
19 Vordense bridgeclub.
22 Passage vrouwenbeweging jaarver-

gadering.
23 Handwerkmiddag + kraamverkoop

Welfare Rode Kruis de Wehme.
23 Vordense bridgeclub.
23 ANBO klootschieten Kleine Steege.
24 Klootschietgroep Vordense Pan.
28 Vordense bridgeclub.

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van
19.00 tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk l in
Hengelo (Gld.) U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens,
linnengoed, lappen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren,
eventueel andere aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06)
27 43 53 95. Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 (achter ingang s.v.p.).

3-in-l-actie
Hierbij willen wij u bedanken voor alle statiegeldbonnen, zegels en
oud geld die we hebben ontvangen in de bussen die in de supermarkten
hingen. De bussen zijn eerder weggehaald, dit in verband met de
ramp die in Azië heeft plaatsgevonden. Hoewel de situatie in Roemenië
verre van ideaal is, overtreft de zeebeving alles. Toch hebben we,
ondanks de vele giften die naar Azië gingen, een grote opbrengst
gehaald. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.

Een extra compliment willen wij geven aan de supermarkten en hun
medewerkers. Mede door hen is deze actie een succes geworden.
Ook hen willen we hartelijk bedanken.

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het
bestuur.
Voorzitter: Stef Disbergen, Varsseiseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel.

46 04 04

Secretaris: Pietje-Pull ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. 0314
641896

Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo,

tel. 46 27 66.

Lid: Roald Harmsen, Varsseiseweg 25a, 7255 NN Hengelo, tel. 46 02 86

/ Anneke Cornelissen, Regelinklaan 7, 7255 DA Hengelo, tel. 46 42 41

Administratie: Jaap van Mourik, Singel l, 7255 WK Hengelo, tel. 46 32 41.

P.R.: LG. Weevers, Vorden, tel. (0575) 55 14 04 en (0575) 55 10 10.
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Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

12 \ jaar in Vorden

Om dit met al onze klanten uit Vorden en omgeving

te vieren organiseren wij op DONDERDAG

3 februari 2005 van 17.00 uur tot 22.00 uur een:

MOONLIGHTSHOP AVON
MET 12%% KORTING^

OP HET GEHELE ASSORTIMENT
exclusief Tabak, Telefoonkaarten, Emballage.

Verder zijn er op deze avond leuke

extra activiteiten in de Supermarkt.

Door deze activiteit zijn wij gesloten op

Donderdag 3 februari 2005

van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Graag gedaan Super
deBoer

YYONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • 7251 BB Vorden

70 JAAR

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelljksadvertentie

als u de kaarten laat drukken bij
Drukkeri] Weevers, Vorden. U kunt ook be-

stellen bij onze filialen.

Ruime keus uit onze monsterkollektie.
U mag de boeken ook thuis
rustig bekijken.

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575)55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

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

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

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

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

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

PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

• SHIATSU (Japanse acupressuur)
• OORACUPUNCTUUR

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

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

Behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Voor meer informatie of een behandeling
op afspraak:

Telefoon (O575) 55 65 OO
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden

Tonny JUTJ
rzu>
UUT

AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

DANCING DISCOTHEEK

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

In de Beachclub: DJ JERONI

4 ARE A S 100% FUN
Boliiius opstapplaatsen

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

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

Gelselaar, Floryn 22:00 *
Ruurlo, Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40

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

HOUT
VERSNIPPEREN?

Bel dan
Edwin Bretveld
na 16.30 uur

06-51 923 274

Kijk voor nieuws ook op:

Zondag 6 februari

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink, Vorden

van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 17,50 (4mx1,20m)

2 voor € 30,-
„REAN"

Tel. (0575) 52 96 58

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

è contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

stylingbureau

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

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

Bel voor info:

Ineke Bennink
0544 373409
Nelly Carter
0544375156

VNrww.in-stijl.nl

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

WEEKMENU:
• Tomatensoep

• Karbonade met bloemkool en aardappelen of friet € 7,50

Wilt u het menu thuis opeten? dan betaald u € 6,50

Zondag 30 januari is er vanaf 17.00 uur

warm & koud buffet inclusief soep vooraf € 15,00 P.p.

Bij het buffet betalen kinderen € 1,00 per leeftijdsjaar.

Voor info of reservering (0575) 55 40 01

Tot ziens bij 't Olde Lettink

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37



Kranenburgs Carnaval: 'Het feest kan beginnen'

Jacques Herb door Willem en Herbert op handen gedragen

De Vordense auto- en motorclub "De Graafschaprijders" kan niet meer
stuk bij de organisatie van het Kranenburgs Carnaval. De VAMC houdt
al jarenlang traditiegetrouw op de eerste zaterdag van de maand fe-
bruari het motorfeest. Van deze datum wordt vrijwel nooit afgeweken.
Dit jaar zou het feest (zaterdagavond 5 februari) samen vallen met
het grote carnavalsbal in de Kranenburg. De Graafschaprijders besloot
derhalve al in een vroeg stadium haar feest naar zaterdagavond 12
februari te verplaatsen. "Wij hebben bij ons leden, waarvan wij weten
dat die ook graag carnaval willen vieren. Ook is ons clublokaal in de
•Kranenburg gevestigd. Waarom zouden wij als "buren" elkaar in het
vaarwater zitten", zo lichtte bestuurslid Jan Slagman onlangs de beslis-
sing van zijn club toe.

Bij Kranenburgs Carnaval wisten ze
van niets. Toen Willem Schmitz en
Herbert Rutgers, respectievelijk voor-
zitter en secretaris, in een voorbe-
schouwing op het aanstaande carna-
val van deze beslissing van de "buur-
man" op de hoogte werden gesteld,
waren beide heren wel even verbouwe-
reerd. "Ja, daar ben ik best even stil
van, wat een samenwerking. Grote
klasse, wanneer je zo rekening met el-
kaar kunt houden", zo reageerde Wil-
lem Schmitz. "Wie is secretaris van de
motorclub, zo informeerde Herbert

Rutgers, dan zullen we het bestuur
van "De Graafschaprijders" heel snel
een uitnodiging sturen".
Vorig jaar heeft het bestuur van Kra-
nenburgs Carnaval een wel heel bij-
zondere Prins kunnen strikken, te we
ten Prins Anton de Eerste (Anton Eg-
gink), woonachtig in Amerika en af-
komstig uit Vorden. Destijds met de fa-
milie naar de States vertrokken, waar
hij thans een carrière als advocaat
heeft opgebouwd.

Daar verleent hij onder meer juridi-

sche bijstand aan fabrikanten, zoals
bijvoorbeeld bij het aanvragen van een
patent. In zijn kielzog kwam vorig jaar
Adjudant Jos (Jos Eggink, broer van
Anton) mee naar het carnaval in de
Kranenburg.

PRINS ANTON WIPT NOG EVEN
VANUIT DE STATES OVER NAAR
VORDEN
De Prins die destijds tijdens een vraag-
gesprek met "Contact" zijn anti Bush-
gevoelens niet onder stoelen of ban-
ken stak, bood bij zijn onthulling als
Prins, Kranenburgs Carnaval een
prachtige vlag aan, met daarop zijn
naam en de "stars and the stripes".
Echter wat gebeurde er? De vlag werd
die bewuste zaterdagavond ont-
vreemd. Herbert Rutgers: "Ik denk
niet dat er sprake is van stelen, maar
dat souvenir jagers de vlag hebben
meegenomen. Ik heb wel een donker-
bruin vermoeden door wie, maar ik
kan niets bewijzen. Ik hoop van ganser
harte dat dit unieke exemplaar nog
voor de komst van Prins Anton de Eer-
ste weer bij ons terug wordt bezorgd",
zo zegt hij.

Prins Anton en Adjudant Jos komen
woensdag 2 februari in Nederland aan
en worden een dag later, donderdag 3
februari door het bestuur van Kranen-
burgs Carnaval ontvangen. Prins An-
ton de Eerste is getrouwd met de Ame-
rikaanse Katherine Lenaburg, van be-
roep T.V. reporter en eigenaresse van
een video-productiebedrij f. Zij heeft
vorig jaar een film gemaakt over het
carnaval in de Kranenburg. Deze film
is in Amerika op T.V. uitgezonden en
zal ongetwijfeld ook tijdens de ont-
vangst in Vorden door haar vertoond
worden.

Prins Anton is nog tot zaterdagavond 5
februari tot 21.11 uur in functie. Zo
heeft hij vrijdag 4 februari nog een
aantal taken te vervullen. Eerst 's mor-
gens wanneer hij in school de Kraan-
vogel de trekking verricht van de gro-
te verloting die afgelopen weken werd
gehouden en waarvan de opbrengst
bestemd is om het kindercarnaval
mee te bekostigen. Vrijdagavond is
Prins Anton tijdens de playbackshow,
voorzitter van de jury. Willem
Schmitz: "De belangstelling voor deze
show die om 19.00 uur in de feesttent
begint, is enorm. Niet alleen een
groot aantal deelnemers maar ook al-
tijd een grote publieke belangstel-
ling", zo zegt hij.

Er zijn drie categorieën, een categorie
tot 12 jaar; een categorie 12-16 jaar en
een categorie volwassenen. Herbert
Rutgers: " Het zijn tegenwoordig com-
plete acts met allerlei toeters en bel-
len. De meeste deelnemers maken er
een complete show van". In de catego-
rie 12-16 jaar zijn Tess, Liz en Fiona de-
finitief in het bezit gekomen van de
"Kasbendjen wisselbokaal". Geen
nood, dan stellen we weer een nieuwe
beker beschikbaar", zo spraken Hans
Krabbenborg en zijn medemuzikan-
ten. De jury bestaat vrijdagavond uit
Ellis ten Have, Peter Hummelink en
voorzitter Prins Anton. De presentatie
is in handen van Richard Ooms en
Herbert Rutgers.

ONTHULLING NAAM NIEUWE
PRINS EN OPTREDEN
JACQUES HERB
Zaterdagavond 5 februari begint om
20.30 uur in de feesttent nabij het ter-
rein van de voetbalvereniging "Ratti"
het grote carnavalsbal met zoals ge
zegd om 21.11 uur het aftreden van
Prins Anton de Eerste en Adjudant Jos.
Direct daarna wordt de naam van de
nieuwe Prins onthuld. Wie deze Prins
is? Geen idee! Herbert Rutgers en Wil-
lem Schmitz kijken ons met pretoog-
jes aan. "Je kent hem wel, maar we
zeggen niets", zo spraken beide heren
mysterieus, terwijl wij een aantal na-

men op tafel "gooiden"! De beide be
stuurders wilden wel een hint geven:
De Prins is van alle markten thuis,
daarbij gesteund door de witte motor
van zijn adjudant. Nog een hint:
"Prins en Adjudant hebben samen de
gemiddeld lengte. Op onze vraag,
"welke lengte bedoelen jullie", kregen
we alleen een geheimzinnig gegrinnik
als antwoord!

Na de proclamatie zal het feest, met
medewerking van het orkest "De Bu-
ren", in alle hevigheid losbarsten,
Voor de feestgangers met het origi-
neelste of mooiste kostuum worden
fraaie prijzen beschikbaar gesteld.
Klapstuk van de avond, het optreden
van zanger Jacques Herb. De man van
hits als "Manuela", "Een man mag
niet huilen", "Bruidsklokken" en de
vertolker (in het Nederlands) van het
Spaanse nummer "Granada". Een zan-
ger die het publiek weet "in te pak-
ken". Kranenburgs Carnaval is er van
overtuigd dat met het contracteren
van Jacques Herb een goede keus is ge
maakt. Het is trouwens dit jaar voor
het eerst dat een landelijk bekend ar-
tiest op de zaterdagavond zal optre
den. Illustere namen uit voorgaande
jaren zoals Vader Abraham, Imca Ma-
rina e.d. traden altijd op de zondag-
middag op.

Overigens blijft het programma op
zondagmiddag 6 februari, ten opzich-
te van 2004, ongewijzigd. Het feest be
gint om 14.30 uur met een optocht,
waaraan muzikale medewerking
wordt verleend door "De Schadden-
stekkers" uit Ruurlo. In de optocht ook
de nieuwe Prins en zijn Adjudant.

Aansluitend is er voor de kinderen in
de sporthal van school "De Kraanvo-
gel" een kindercarnaval dat dit jaar
wordt verzorgd door "Theater Fiets".
De kinderen zal het aan niets ontbre
ken, de (gratis) hapjes en drankjes wor-
den zoals gezegd, uit de opbrengst van
de verloting betaald.

Tegelijkertijd met het Kindercarnaval
worden in de feesttent vanaf 14.30 uur
nog één keer alle carnaval-registers
open getrokken. Eerst als support act
de Vordense band "Avalanche" ge
volgd door nog een Vordense band
"Kasbendjen" met onder meer gastop-
tredens van Bernard Eykelkamp. "En
dan is het ook mooi geweest, dan be
reiden we ons voor op maandagavond
7 februari, dan gaan we " ontnuchte
ren" bij de carnavalsvereniging "De
Zwabberaars" uit Raalte, die overigens
op de vrijdagavond met een speciale
act aan de playbackshow zal deelne
men", aldus Herbert Rutgers en Wil-
lem Schmitz.

Veldtoertocht VRTC
'De Achtkasteleniijders'
De toervereniging VRTC "De Acht-
kastelenrijders" begint het nieuwe
seizoen op zondag 30 januari. Dan
wordt de Kstelentocht gehouden.
Deze veldtoertocht staat op de ka-
lender van de NTFU, maar ook fiet-
sers die geen lid zijn, kunnen aan
deze tocht meedoen.

De deelnemers kunnen kiezen uit
twee afstanden 30 of 45 kilometer. De
start is tussen 8.30 en 10.00 uur vanaf
het sportcomplex van de voetbalver-
eniging "Vorden" aan de Oude Zut-
phenseweg. Door de organisatie is een
fraai parcours uitgezet richting Hen-
gelo, het landgoed Zelle en via Ruurlo
weer terug naar Vorden. Bij de contro-
lepost onderweg komen de deelne

mers van beide afstanden bij elkaar en
wordt er warme bouillon en een
enrgiereep verstrekt. Beide routes zijn
met pijlen uitgezet en tijdens de rou-
tes zorgen de fietsende leden van de
VRTC "De Achtkastelenrijders" ervoor
dat de pijlen op de plaats blijven. Na
afloop wordt alles weer keurig opge
ruimd. Bij terugkomst bestaat de mo-
gelijkheid om de fiets schoon te spui-
ten en kan men zich in de kleedruim-
tes van "Vorden" dochen. Leden van
de NTFU en KNWU betalen voor deel-
name aan deze veldtoertocht drie eu-
ro. De andere deelnemers betalen in
verband met de dagverzekering vier
euro. Voor meer informatie kan men
na 18.00 uur bellen met Wim Norde
(0575) 55 35 86.

VAMC 'De Graafschaprijders'
De Vordense auto- en motorclub 'De
Graafschaprijders' houdt op maandag-
avond 31 januari om 20. 00 uur in
haar clubgebouw de jaarvergadering.

Bij de bestuursverkiezing stellen de af-
tredende leden Marieke Rouwenhorst
en Bennie Braakhekke zich niet her-
kiesbaar.

Fietsspecialist Profile Bleumink
levert fietsen aan de Hanzeborg
Stichting Hanzeborg heeft gezon-
de voornemens voor 2005.

Voor de medewerkers van Hanzeborg
worden fietsen ter beschikking ge
steld om van het treinstation naar
hun kantoor te fietsen.

Het kantoor aan de Dijckmeesterweg
ligt bij een drukke rotonde, vlakbij de
Hanzehal, en met de fiets gemakkelijk
te bereiken.

Hanzeborg heeft Profile Bleumink
benaderd voor een paar degelijke,
functionele stadsfietsen.

De traditionele leenfiets van Profile
leek hun wel geschikt. De nieuwe fiet-
sen zijn via Profile Bleumink te Vor-
den aan Profile Bleumink te Zutphen
geleverd.

Vervolgens zijn ze door Ruben Bleu-
mink (rechts op foto) aan de medewer-
kers van Hanzeborg geleverd. De fiet-
sen hebben een lekker warm plekje
binnen het pand gekregen.



Ontwerp en realisatie internetsites

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

Houten vloer
of Laminaat

(0573) 45 35 01 vrijblijvend bezoek of offerte

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Praktijk v. Marga Tump
Mesologie
ADIM Bewegingstherapie
Massage

Lid N.V.V.M.

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

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

tel.: 0575 555394

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw ha [artikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaas/innen * Aid a * Aidaband

• Beiersbont• Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Spuiterij
Vos Vorden

voor:
uw meubefc, keukens, etc.

Handelsweg il*
7251JG Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

CITYLIDO
EVERY S A T U R D A Y

MPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ

Stamppottenbuffetten
vanaf 10 personen € p.p.

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

TEGELHANDEL
mullcr-uordcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

29 JANUARI
THE BOX

URBAN VIBES

5 FEBRUARI
ISAAC vs ZEMTEC

6 T/M 8 FEBRUARI
CARNAVAL 2005

MET O.A. FRAGMENT

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

:: WWW.CITYLIDO.NL ::

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

Wat heeft een slager,

bakker, groenteman uit

Zelhem er aan om in

Vorden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn

collega's over.

Daarom komt

weekblad Contact

met verschillende edities,

wat betaalbaar is.

01 prijs krassen!!
Kras en win één van de miljoenen prijzen!!

BAKE-OFF

OVENHEERLIJK BROO
WIT/VOLKOREN/BRUIN
800 GRAM VAN 1.74 VOOR

Oh WASMIDDEL
ULTRA/COLOR
PAK 1.35 KG VAN 2.99 VOOR

39

99
ChKIPFILET
KILO
VAN 7.49 VOOR

99

Oh H.O.H GEHAKT
KILO
VAN 4.49 VOOR

Cd SINAASAPPELSAP
PAK 1 UTER
VAN 0.65 VOOR

PAGE TOILETPAPIER
24 ROL

3.29

VAN 7.95 VOOR

39
GA MG A

SPAAR NU UW STEMPELKAARTVOL EN
WIN EEN PRACHTIG LC.D-SCHERM

FLORIJN JONGE JENEVER

NU MET 3 EXTRA STEMPELS

O L E N H O E K
DE WINKEL HOEK
Ch HENGELO (G)
(0575)461205 FAX (0575) 46 46 12
Openingstijden:

maandag il m donderdag 8.00 - 20.0
vrijdag 8.00 - 21.00

zaterdag 8.00 -17.00 u

VAN HENGELO



Kranenburgers zijn bezorgd en verdrietig over te bouwen zendmast

'Er wordt gewoon niet naar ons geluisterd'
Donderdag 27 januari doet rechtbank Zutphen uitspraak of bouw '"bevroren" wordt/

Wanneer men over de rijksweg
naar Ruurlo rijdt of fietst, dan
staat er even voorbij de voetbal-
velden van Ratti op een stuk
grasveld een bord met de tekst:
Zendmast hier? Nooit! Een
soortgelijk bord staat ook aan
de Eikenlaan, eveneens nabij de
velden van Ratti. Borden, ge-
plaatst door verontruste buurt-
bewoners die fel protesteren te-
gen de plannen van de telefoon-
maatschappij T- Mobile die, aan
de zandweg die de Rijksweg met
de Eikenlaan verbindt, een zend-
mast wil plaatsen. "Ze willen die
mast hier bouwen op nog geen
40 meter afstand van mijn huis,
mocht de mast er toch komen
dan kijkt mijn schoonvader van-
uit de woonkamer de hele dag
tegen zo'n grote mast aan. Ge-
woon te gek voor woorden", zo
zegt Frans Lebbink. Met hem en
Jan Nobel, de woordvoerder na-
mens de buurtbewoners hadden
we een gesprek over de in hun
ogen, snode plannen. "Wij zijn
verdrietig en bezorgd en hebben
het gevoel dat er helemaal niet
naar ons wordt geluisterd", zo
zegt Jan Nobel.

Niet alleen hebben negen buurtbewo-
ners hun bezorgdheid geuit. Ook Kra-
nenburgs Belang, sportvereniging Rat-
ti en school "De Kraanvogel". Even de
feiten op een rijtje. Medio 2003 ver-
scheen er een onderzoeksvoertuig in
genoemde zandweg om grondmetin-
gen te doen. Jan Nobel: " We hebben
toen direct de gemeente Vorden ge-
beld met de vraag, wat is er aan de
hand?

Och zei men op het gemeentehuis,
men wil daar een zendmast plaatsen,
maar maak je geen zorgen, wij willen
op die plek ook geen zendmast. We
hebben meerdere vergelijkbare plek-
ken op het oog, zo liet men ons we
ten", zo sprak Nobel.

Op gegeven moment lazen de Kranen-
burgers in "Contact" dat er een ver-
gunning voor het plaatsen van een
zendmast, toch juist op die plek aan
de zandweg, was aangevraagd! Dus
werd er bij het gemeentebestuur van
Vorden bezwaar aangetekend.

Jan Nobel: " Let wel, we hebben abso-
luut geen bezwaar tegen het plaatsen
van een zendmast, wij hebben immers
zelf ook een mobiele telefoon. We ma-
ken alleen bezwaar tegen de plek. De
straling die is verdacht. De Gezond-
heidsdienst heeft erkend dat TNO
heeft aangetoond dat, wil je risico's
vermijden, een te bouwen zendmast
op minimaal 300 tot 400 meter van
een bebouwing verwijderd moet blij-
ven.

De huizen die het dichtst in de buurt
van de eventueel te bouwen zendmast
staan, liggen op nog geen 50 meter af-
stand. School "De Kraanvogel" op
slechts 100 meter. Wij kunnen zo vier
plekken in de Kranenburg aanwijzen
die wel voldoen aan de afstand 300 tot
400 meter. Maar begrijp mij goed, wij
willen in de Kranenburg geen andere
mensen met onze problemen opzade
len hoor", zo zegt hij.

PAROCHIEBESTUUR
De buurtbewoners zijn niet alleen ver-
ontrust over de gevolgen voor de ge
zondheid. Ook speelt mee dat de waar-
de van hun woning naar beneden kel-
dert, wanneer er een grote mast vlak
voor hun huis verschijnt! Het beoogde
stukje grond waarop de mast ge
bouwd zal worden is juridisch eigen-
dom van de R.K. Kerk. Jan Nobel en
Frans Lebbink maken zich al pratende
kwaad over de houding van het paro-
chiebestuur in deze kwestie.

Woorden als laksheid, gebrek aan be
langstelling van het parochiebestuur,
worden bij herhaling genoemd. Jan
Nobel: "Toen we het parochiebestuur

ZENDMAST WE
NOOIT f

wezen op de gevaren voor de gezond-
heid, hebben we hun tevens verzocht
af te zien van de plannen om de grond
aan T- Mobile te verhuren. Wat kregen
we als antwoord? , " Het gaat ons als
parochiebestuur om een zakelijke
transactie. Voor de gezondheid moe
ten jullie bij de gemeente zijn". Nog-
maals dat maakt ons verdrietig en be
zorgd", zo zegt hij verbolgen.

En zo voegt Frans Lebbink er aan toe,
het parochiebestuur denkt alleen aan
geld. Het verhuren van een dergelijk
stukje grond, levert al gauw jaarlijks
duizenden guldens aan huur op". Wat
betreft het gevaar voor de gezondheid
heeft de gemeente Vorden laten weten
(trouwens T-Mobile ook) dat niet aan-
toonbaar is dat de straling van een
zendmast de gezondheid aantast.

Nog onlangs verscheen er een artikel
in de Telegraaf waarin deze krant stelt
dat er geen onomstotelijk bewijs is,
dat zendmasten een gevaar voor de ge
zondheid betekenen. En toch is er de
gebruikelijke huiver. Het onomstote
lijk bewijs andersom ( dat de straling
op lange termijn volledig onschadelijk
is) blijkt ook moeilijk te leveren. Toch
zijn er mensen die er ziek van zijn ge
worden.

Momenteel lopen er nieuwe, interna-
tionale grootschalige onderzoeken,
die binnenkort worden afgerond. Het
is dus niet onredelijk, aldus het pers-
artikel, dat gemeenten terughoudend
zijn met het toestaan van plaatsen van
nieuwe masten, vooral in woonwijken
en scholen. Laat eerst maar meer dui-
delijkheid komen. Jan Nobel: "Dat is
wat ons steekt, hier (lees gemeentebe
stuur, lees parochiebestuur) doen ze
net alsof er niets aan de hand is.

Wij vinden dat zolang al dit soort dis-
cussies in Nederland plaats vinden, er
zeer zeker geen zendmasten binnen
een straal van pakweg 350 meter ge
bouwd mogen worden", zo zegt hij. In
Eefde heeft onlangs een inwoner ge
protesteerd tegen het feit dat er op 100
meter vanaf zijn woning een zend-
mast geplaatst zou worden.

Het college van toen nog Gorssel, acht-
te het ingediende bezwaarschrift on-
gegrond. De bewuste Eefdenaar ging
in beroep en kreeg van de rechter ge
lijk. Het college van Gorssel moest een
nieuw besluit nemen!

Momenteel is wat de Kranenburg be
treft de situatie als volgt: Nadat het
college van (toen nog) Vorden de be
zwaren van de buurtbewoners onge
grond had verklaard, zijn de bewuste
Kranenburgers begin januari in be
roep gegaan bij de commissie van be
roep en bezwaar van de gemeente
Bronckhorst.

Deze moet binnen tien weken uit-
spraak doen. Die termijn is dus nog
niet verstreken. Daarnaast heeft de "

Kranenburg" zich tot de rechtbank in
Zutphen gewend, met het verzoek om
de bouw te verbieden tot alle procedu-
res zijn afgehandeld. Jan Nobel: "We
hebben inmiddels bericht gekregen
dat de rechtbank in Zutphen donder-
dag 27 januari om 13.30 uur uitspraak
zal doen. En bij die uitspraak zijn we
uiteraard aanwezig", zo zegt hij.

HANDTEKENINGEN EN EEN PETI-
TIE
Intussen is er in de Kranenburg ook
een handtekeningenactie gevoerd.
Daartoe zijn 221 mensen benaderd. 97
procent heeft de stelling om, ten aan-
zien van het bouwen van zendmasten
in de gemeente Bronckhorst een dui-
delijk beleid te krijgen, onderschre
ven! Wat hier in de Kranenburg speelt
kan overal in deze gemeente aan de or-
de komen", aldus de opvatting van
Frans Lebbink en Jan Nobel. Het voor-
nemen van de actievoerders om de
handtekeningen en een petitie, waar-
in gevraagd wordt om de mast op een
alternatieve, veilige locatie te plaat-
sen, tijdens de raadsvergadering van
donderdagavond 27 januari aan te bie
den, kan niet doorgaan.

Jan Nobel: " De gemeente heeft ons la-
ten weten dat de bevoegdheid inzake
deze, niet bij de raad maar bij het col-
lege ligt. Jammer, dan stappen we nu
naar de fractievoorzitters van de poli-
tieke partijen om hen de problema-
tiek die in de Kranenburg speelt onder
de aandacht te brengen".

Intussen heeft de bewonersgroep in
de Kranenburg een schrijven ontvan-
gen van het parochiebestuur met de
volgende inhoud: " Het parochiebe
stuur blijft bij het standpunt om
grond beschikbaar te stellen voor een
op te richten steunzendmast. Echter
zal er bij de plaatsbepaling gezocht
worden naar een alternatief. Hiervoor
is het nodig dat T- Mobile akkoord
gaat met een andere locatie.

Mocht het zo zijn dat dit alternatief
kans van slagen heeft, dan zijn wij be
reid om T- Mobile een andere perceel
aan te bieden voor het vestigen van
een opstalrecht. Het verzoek tot op-
richting van een steunzendmast moet
de aanvrager zelf intrekken.

Wij hebben hier geen actieve rol in.
Evenmin zullen wij in de brief aan de
gemeente Bronckhorst de zorg delen
van de bewonersgroep. Dit spoort niet
met ons ingenomen standpunt inzake
het ter beschikking stellen van een
recht van opstal", aldus het parochie
bestuur.

En hoe reageren Jan Nobel en Frans
Lebbink op deze brief? Enerzijds goed
nieuws dat ze een gesprek aangaan
met T- Mobile. Anderzijds enorm te
leurgesteld dat het parochiebestuur
helemaal niet ingaat op onze zorg
over de gezondheidsaspecten", zo zeg-
gen beide heren!

Sursum Corda bestaat
dit jaar 75 jaar!
2005 gaat een memorabel jaar wor-
den voor de christelijke muziekver-
eniging Sursum Corda uit Vorden!
Op 11 november 2005 is het name-
lijk 75 jaar geleden dat de vereni-
ging werd opgericht en dat wordt
dit jaar uiteraard gevierd met al-
lerlei leuke en muzikale acties! Ac-
ties die zowel voor de deelnemers
alsook het publiek aantrekkelijk
zijn!

Sursum Corda bestaat dit jaar dus 75
jaar en wil dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Om dit heuglijke feit te
vieren zijn een aantal activiteiten op
stapel gezet die niet alleen leuk zijn
voor de muzikanten om er aan mee te
doen, het is tenslotte ook hun feestje,
maar ook erg leuk zijn voor het pu-
bliek. De aftrap voor deze activiteiten
zal officieel worden gegeven tijdens
het voorjaarsconcert van 26 februari
in het dorpscentrum, waar wordt ge
start met de grote loterij actie. Deze lo-
terij loopt het gehele jaar door en zal
zijn climax beleven tijdens het grote
najaarsconcert op 12 november welke
gepland is in de sporthal 't Jebbink in
Vorden. Tijdens dit grote concert,
waar de bekende toetsen virtuoos Cor
Bakker als gastspeler aanwezig zal
zijn, worden de verschillende waarde
cheques getrokken, met als hoofdprijs
een waardecheque voor een fantasti-
sche reis!

Op 2 april is er een spectaculaire mu-
ziek marathon in het Dorpscentrum
waar 12 uur lang aaneengesloten mu-
ziek wordt gemaakt!

Op 28 juni is er een gezamenlijk optre
den gepland met de folkloristische
dansgroep "de Knupduukskes" die
ook zelf in 2005 een jubileum vieren!

Dit optreden zal vermoedelijk plaats-
vinden bij het verzorgingstehuis " de
Wheme "
Vervolgens wordt op 3 september een
zogenaamde taptoestertocht gehou-
den, waarbij reeds een zeer groot aan-
tal muziekkorpsen uit de gemeente
Bronckhorst hun medewerking heb-
ben toegezegd! Het wordt een grote
happening, waarbij vanuit alle wind-
streken van het dorp muziekkorpsen
opmarcheren naar het plein voor de
kerk en daar een gezamenlijk optre
den zullen verzorgen! Tot slot wordt
dan 75 jaar en l dag na de oprichting,
op 12 november, het afsluitende grote
jubileumconcert in de sporthal ge
houden waar Cor Bakker de vereni-
ging met zijn muzikale kwaliteiten
zal ondersteunen!

De loterij en de muziekmarathon zijn
ook bedoeld om de vereniging een fi-
nanciële injectie te geven en de vereni-
ging gaat ervan uit dat de Vordense be
volking en wellicht zelfs wel een groot
deel van de Bronckhorster bevolking
hier actief aan zal bijdragen.

Alle activiteiten zullen nog nader in
weekblad Contact worden toegelicht!

Helikopter bij De Kraanvogel

Afgelopen vrijdag landde op het
trainingsveld van Ratti een heli-
kopter. Sommige buurtbewoners
dachten heel even, dat er mis-
schien wel iets ernstigs was ge-
beurd, maar in dit geval hoorde de
helikopter bij het onderwijs op De
Kraanvogel. Terwijl alle jongens en
meisjes van de school en van peu-
terspeelzaal 't Kraankuikentje van-
af de kant toekeken en Wouter
Voorbrood vanaf het veld aanwij-
zingen gaf, zetten de piloten Dirk
Evers en Peter Smit het toestel vak-
kundig binnen de afgezette recht-
hoek aan de grond. Na de landing
kregen alle leerlingen de gelegen-
heid om het toestel van dichtbij te
bekijken en vertelden Peter en
Wouter heel wat wetenswaardighe-
den.

BASISONTWIKKELING
Met basisontwikkeling als uitgangs-
punt trekken peuterspeelzaal 't Kraan-
kuikentje en de groepen l en 2 van ba-
sisschool De Kraanvogel nu al weer
een aantal jaren samen op. Bij de ont-
wikkeling van jonge kinderen wordt
spel daarbij als het belangrijkste in-
strument gezien.
Thema's zorgen voor de samenhang,
terwijl sociale vaardigheden en taal-
ontwikkeling met hoofdletters wor-
den geschreven. Het aandeel van de
leidsters en de leerkrachten staat cen-
traal. Zij zorgen ervoor, dat de spelacti-

viteiten tot ontwikkeling en leren lei-
den. Om dat zo goed mogelijk gestalte
te kunnen geven, volgen zij daarom
bv. gezamenlijk voortdurend nascho-
lingscursussen.

VLIEGTUIGEN
De afgelopen weken stond het thema
"vliegtuigen" bij de kleutergroepen op
het programma. Zoals vaker het geval
is, was opnieuw niet alleen het aan-
deel van de juffen belangrijk, maar Ie
verden ook ouders spontaan hun bij-
drage. En wat is er dan mooier, dan
dat er een vijfjarige Marijn Smit op
school zit, van wie de vader piloot en
de moeder stewardess is. Levensechte
materialen kwamen met hen gemak-
kelijk de klas in en met groot gevoel
voor creativiteit bouwde Marieke (de
moeder van Marijn) in de klas een
groot vliegtuig na.

Alle kleuters waanden zich zo een hè
Ie dag passagier in een echt toestel,
terwijl een heuse stewardess door het
gangpad liep. Het spreekt bijna van-
zelf, dat het thema aanleiding was tot
veel creatief spel en bouw- en tekenac-
tiviteiten van de kleuters, terwijl veel
nieuwe woorden de revue passeerden.

Klap op de vuurpijl was natuurlijk de
helikopter afgelopen vrijdag, waarvan
niet alleen de peuters en de kleuters
genoten en leerden, maar ook alle an-
dere groepen.
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Wintercollectie dames- en herenkleding tot

Helmlnk
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SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD

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

Help slachtoffers
aardbeving Azië!

De hulporganisaties zijn in actie
Help nu en geef

www.giro555.nl

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

Den Haag

AAI NI VOORDE, G DE
SCH DER NAAR B NNI N!

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrek-

kelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en

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

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar het

lage BTW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor

f* een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

Bessels
SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7 Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

D E W I N T E R S C H I L D E R , V O O R D E L I G E R D A N U D E N K T

Uitnodiging Open Huis

PLAFONDSHOW
Vrijdag 28 jan. van 10.00-18.00 • Zaterdag 29 jan. van 10.00-16.00

JS Zondag 30 jan. van 11.00-16.00
In onze showroom aan de Kruisbergseweg 10 Hengelo (Gld).

Schone montage in één dag. Verlichting naar v/ens.

Zonder hakken en breken. Geluidsdempend,

De meubels kunnen blijven staan. Warmteisolerend.

Voor elke interieurstijl. Onderhoudsvriendelijk.

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

Uit één geheel op maat gemaakt.

Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten

voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke

en beproefde plafondsysteem. De koffie staat klaar!

PLAMECO
plafonds de Timmerije

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)

bezoek onze showroom of bel: 0575-463172

NU €10,=
extra korting

op alle afgeprijsde
schoenen en laarzen

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

Le,le- J-0-t^iUe' 's maandags gesloten
fw^ V\

r*s. /^"N

midden in het Uart van Bronckhorst
X;

H. Hansen BVAccountantskantoor
Sint Jansgildestraat 64A

7037 AX Beek

Ruurloseweg 17b, 7255 DE Hengelo Gld.
Tel.: (0575) 46 25 00
Fax: (0575) 46 40 41
E-mail: info@hhansen.nl

Graag bieden wij u onze diensten aan op het
gebied van accountancy en fiscaliteit, o.a.:

opstellen van een ondernemingsplan en
begeleiden van startende ondernemer

opstellen van jaarrekeningen

verzorgen van aangiften vennootschaps-
en inkomstenbelasting

- opstellen van periodiek resultaat

- verzorgen van de loonadministratie

advisering op velerlei gebied zoals
ondernemingsvormen, sociale verzekeringen,
oudedagsvoorzieningen, etc.

Wij streven naar goede contacten, deskundig advies
en een betaalbare prijs.

Informeer vrijblijvend dagelijks op ons kantoor te
Hengelo Gld.

Iedere week kijkt men uit
naar de kerkdiensten en doktersdienst

in weekblad Contact

MERKEN:
* Sandwich
* Cottonclub
* Vetano
* Carbone
* B.C. Fashion

* Mac
* Support
* Studio

50%
op onze hele

winterkollektie

o
yo

Schröder Mode

Ruurloseweg 1

7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 12 32

F 0575 46 42 75



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

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden,
tel: (0575) 55 1010, fax: (0575) 55 10 86
of email: contact@weevers.nl

e' uut
Ze zatten biej de notaris, an de praot
oaver hun testament. Ja d'r eigen tes-
tament. Ja dat kunniej better van te
veurn regeln. lej weet moar nooit of
iej honderd zult worden. Het kan ok
zo maor gebeurt wean. Dat is nog
pas met Wilm gebeurt. Piene in de
arme de nekke, het harte deed wat
gek en efkes later was 't gebeurt met
Wilm. Dat is um van te schrikken.

En dan de naoslepperieje. Grada zit
t'r no mooi met. Ze zatten d'r good
biej Wilm en Grada en dat deden ze.
Maor dat kan ok een probleem ge
ven. Ai niks te verdelen hebt dan hij
ok gin trammelant. De kindre die
wilt van Grada no ne flinken stuver.
En daor zit t'r ene tussen den heft 't
slech. Altied mot met mekaar. Mis-
schien wordt dat wel ne scheiding.
En dan krig die schoondochter, ze
hef eiges de jonge Wim buten de
deure ezet, net zo vul van de arfenis-
se as een eigen kind.

| En ok de volwassen andre kindre
! denkt, wat mot onze moder met zo-
vul geld? Grada dech d'r anders oa-
ver. Nou en daorum zit ze no biej de
notaris, dat zal Gert en Genie neet
passeern. Ze hebt laoten beschrie
ven, allenig eigen kindre arft. Tege
liek wil Gert informearn. zo langs
zien neus weg, ho of 't ging met het

verarven van zien oom Gerrad? Jao
de notaris kan hem uut d'n droom
helpen. Zienen Ome Gerrad, den ol-
den vriegezel.hef al zien bezit, de
boerderieje van hun veurgeslacht, as
legaat an de karke vermaakt. De
breurs en zusters op leaftied en de
kindre daorvan, zoas Gert, ze kriegt
niks! En dat is dat.

Later an taofel zit Genie tegen Gert
zien stuurse kop te kieken en zeg:
"Ik kan mien dat toch wel veurstel-
len. Oewn oom Gerrad was erg een-
zaam. Wat hef oew oom de leste ja-
orn an zien familie gehad? Ho vake
heb iej zelf oewn naamgenoot opge-
zocht? Hij was neet gezellig en hij
hadde gin vrolijke verhalen. Integen-
deel, arg zuunig en wantrouwend
zien eigen soort. Hij had het gevuul,
ze wilt van mien plukken.

Hij was ne apparten maor echt niet
dom. Allenig van de karke kwam-
men ze zonder enig eigenbelang
luustern nao ziene olde verhalen.
Waorum deden ze dat? Och zonne
olderling hef ne lieste met namen
en de bedoeling umme dan, samen
met andern, ik bun zelf ok bezoek-
dame, de olde leu andacht te geven.
Wiej kriegt waardering en het gif ok
een goed gevuul ai op huus an gaot.
En oewn oom Gerhard leazen se-

cuur het karkblad en hij wis dat de
karken met moeite alles an de gange
holt. Met vuile moeite de predikant
kunt betalen. Dat is in Hengel zo en
ok in Wichmond Steendern en Zel-
hem niks anders.

En dus heffe dat miljoen euro van
zien olde plaatse an de karke willen
vermaken. Belasting geet er niks van
af Anders zien halve bezit geet an de
staat. En de rest de familie lekker op
laoten maken?" Gert: "Dat miljoen
van oom Gerrad wat dood ze daor as
karke met? Iej waarn net veur kerk-
balans op pad. Geet de karke daor
de arme drommels met helpen wied
weg? Of de zending steunen umme
de heidenen te bekearn?"

Genie: "Ik denke dat ze het geld be-
waart. Voorlopig allenig de rente ge
bruukt umme te korten op te vul-
len. Minder mensen as lid. Vul staf-
gevallen as oom Gerhard. Elk jaor
geet met Kerkbalans het inkommen
achteruut. De rente van dat miljoen
is genog veur ne halven predikant.
Op die manier kunt de dooien de
karken leavend hollen. Net as Ger-
rad denkend an de familie? Ze kunt
mie wat! Dan holt de karken 't nog
lange vol biej ons in Bronkhorst."

De Baron van Bronckhorst

Lezing 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.
De nadruk ligt op mooie solitai-
ren, indrukwekkende groepen van
bomen en karakteristieke lanen.
Maar ook de bescherming van an-
dere onmisbare elementen van ons
mooie coulisselandschap zoals
lioutwallen, steUranden langs ou-
de essen, groepjes knotwilgen en
hagen heeft de aandacht van de
vereniging.

y/eel van wat volgens de Vereniging be
scherming verdient, is al geïnventari-
seerd, zowel binnen als buiten het
dorp. Met dit overzicht in de hand kan
sr snel gereageerd worden, wanneer
sr bijvoorbeeld een kapvergunning
/erleend wordt. Leden van de Vereni-
ging kijken of er herplant mogelijk is
sn zo ja, of er ook herplant wordt en of
de herplant aanslaat. In het verleden
hebben we met de gemeente Vorden
Dverlegd over dit soort zaken.
Soms ondernemen we zelf een ludieke
actie, zoals in juni '99 toen we honder-
den bomen langs de invalswegen van
Worden hebben getooid met "medail-
les". Dat was een hartenkreet vanwege
grootschalige kapplannen van de ge
meente en tevens een eerbetoon aan

de bomen voor hun bijdrage aan de
schoonheid van de Achterhoek.
Een andere keer gaan we aan het
werk, bijvoorbeeld om een monumen-
tale boom in een weiland te omraste
ren, waar die door vee bedreigd wordt.
Dit soort werk berust geheel op de in-
zet van vrijwilligers en de Vereniging
zou dan ook niet kunnen doen wat ze
nu doet zonder de hulp van veel leden
op heel verschillende terreinen.
Voor het zorgvuldig beheer van de na-
tuur en in het bijzonder de bomen in
onze omgeving willen we in bredere
kring een draagvlak creëren. Daartoe
organiseren we openbare lezingen en
voor de leden excursies.
Door sturend opereren, juridisch en
wetenschappelijk onderbouwd, zono-
dig in overleg met de Bomenstichting
in Utrecht en andere instanties, door
indien nodig het voeren van gerechte
lijke procedures, door via de media
aan onze acties bekendheid te geven,
proberen we ons doel te bereiken. Nu
de oude gemeente Vorden is opge
gaan in de grote gemeente Bronck-
horst, nodigen we ook bewoners van
andere woonkernen van harte uit om
kennis te maken met onze Vereniging.
Een goede gelegenheid biedt de lezing
op l februari, die voor iedereen vrij
toegankelijk is (zie advertentie, elders
in dit blad).
Jos Ketelaar uit Bussum, talentvol na-
tuurfotograaf en paddestoelenkenner

zal dan vertellen over Bomen als
gastheer voor paddestoelen. Daar-
bij zal hij schitterende dia 's vertonen
met overvloeiprojectie. Paddestoelen
zijn er van het vroege voorjaar tot de
winter invalt.
De verscheidenheid aan vormen en
kleuren is groot, en het onvoorspelba-
re voorkomen van paddestoelen
maakt het zoeken ernaar een uitda-
ging die jaarlijks terugkeert. Toch zijn
er vastomlijnde patronen in te ontdek-
ken, veel paddestoelen of liever gesteld
zwammen hebben hun vaste boom-
soort als gastheer. Het is zelfs zo dat
bomen met vaste zwambewoners niet
kunnen groeien zonder deze. Zwam-
men zijn dan ook beslist niet altijd
schadelijk voor bomen, sterker nog,
veel bomen kunnen niet leven zonder
zwammen! Zo hebben beuken, eiken
en berken maar ook naaldbomen hun
eigen zwammenleven om zich heen.
Toch zijn er zwammen die het minder
nauw nemen met hun gastheer zodat
onvoorspelbare ontmoetingen altijd
te verwachten zijn, zeker als er beseft
wordt dat in ons land bijna 4000
zwammen voorkomen. Het fotografe
ren van deze onvoorspelbare ontmoe
tingen is een belevenis op zich, Jos Ke
telaar wil deze graag met u delen.
Voor nadere informatie kan men
terecht bij het secretariaat van de
vereniging Bomenbelang, tel. (0575)
55 22 32.

De jaren gaan tellen
bij Indoor Sport Vorden
Je leeftijd is je korting bij een nieuw sportabonnement
Bewegen is gezond voor lichaam
en geest, dat weten we allemaal.
En dat geldt natuurlijk helemaal
als de jaren voorzichtig beginnen
te tellen.

Mensen die regelmatig en gezond be-
wegen voelen zich simpelweg een stuk
beter. Je zit letterlijk beter in je vel en
dat merk je niet alleen aan je gezond-
heid.

Vitaliteit straal je ook uit naar de bui-
tenwereld. Reden genoeg dus om te
gaan sporten en bij Indoor sport tellen
de jaren bovendien in je voordeel.

Want tot 13 februari bepaalt je leeftijd
de korting die je krijgt over de eerste
drie maanden, wanneer je een nieuw
abonnement afsluit.

Indoor Sport Vorden is bij uitstek de
plek om in vorm te komen én te blijven.

'Fitness is veel meer dan spierverster-
kende oefeningen en conditietraining
en in fitnesscentra vindt je tegenwoor-
dig de meest uiteenlopende facilitei-
ten om aan je gezondheid te werken.

Denk bijvoorbeeld aan al onze gevari-
eerde groepslessen, uitgebreide sau-

na, personal training en onze nieuw-
ste lesvorm 'Body Ballance', de meest
recente bewegingsvorm op het gebied
van body & mind. Natuurlijk komen
mensen ook bij ons ook voor de gezel-
ligheid.

Sporten is een sociale bezigheid en na
het sporten kun je ook terecht voor
een hapje en een drankje in de bar.
Maar wel gezond natuurlijk!'

'De jaren gaan tellen' is natuurlijk een
perfecte actie voor diegenen onder
ons die niet meer piepjong zijn en
voor wie een beetje gezonde beweging
extra belangrijk is geworden. Maar in
feite geldt dat natuurlijk voor ieder-
een die gezond en bewust wil leven.

Daarom is er bij Indoor sport geen mi-
nimale leeftijd voor de actie. Iedereen
is de komende weken welkom om
mee te doen, maar voor 40- en 50-plus-
sers is de korting natuurlijk een stuk
hoger dan voor jongeren. Tellen de ja-
ren ook eens in je voordeel!'

Neem voor meer informatie over de
actie contact op of kom langs voor een
inschrijfformulier: Indoor Sport Vor-
den, Overweg 16 te Vorden. Of kijk op
onze website: www.indoorsport.nl

Musici Gelders Orkest geven
benefietconcert voor slachtoffers Azië
Op initiatief van René Berman, eer-
ste cellist van het Gelders Orkest
worden in de komende weken op
verschillende podia in Gelderland
'Watersnootconcerten', en die f is
geen vergissing, gegeven in kleine
bezetting.

Door de belangeloze medewerking
van de leden van het Gelders Orkest
en het beschikbaar stellen van de ver-
schillende podia in o.a. Velp, Ede en
Apeldoorn komt de gehele opbrengst
ten goede aan de slachtoffers van de
tsunami in Azië en Afrika. Het eerste
optreden in Velp was in de korte tijd
uitverkocht! De totale opbrengst van

deze concerten wordt overgemaakt
naar Giro 555 van de samenwerkende
Hulporganisaties.

Het definitieve programma is op dit
moment nog niet bekend, maar zeker
is dat René Berman de Suite nr. l in G
gr. van J.S. Bach zal uitvoeren en dat
het Nederlands Trombonekwartet
werken zal spelen van J.S. Bach en mu-
ziek uit de film 'Once Upon a Time'.

Voor verdere invulling neemt een strij-
kersgroep en harpiste plaats op het
podium. Het concert zal plaatsvinden
op woensdagavond 26 januari in de
St. Janskerk in Zutphen.

Open Huis t Beeckland
Op vrijdag 28 januari en zaterdag
29 januari a.s. heeft 't Beeckland
weer haar jaarlijkse Open Huis ge-
organiseerd. Jaarlijks weten hon-
derden bezoekers de gebouwen
aan de Nieuwstad en het Hoge te
vinden. Tijdens het Open Huis laat
't Beeckland zien hoe er gewerkt
wordt in het VMBO.

Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps
Onderwijs is bestemd voor leerlingen
die al een idee hebben van wat ze later
willen worden. Vaak vinden VMBO-
leerlingen leren met de handen leu-
ker dan leren uit een boek. Er zijn 3
soort leerwegen in het VMBO: de
Basisberoepsgerichte Leerweg (BL), de
Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) en
de Gemengde of Theoretische Leer-
weg (GTL).

Dhr Stans, de directeur van 't Beeck-
land, zegt over die verschillen: 'Een
leerling van de BL leert erg graag met
zijn of haar handen. Door dingen te
doen begrijpt die leerling, wat de Ie
raar heeft uitgelegd. Leerlingen van
KL en GTL vinden leren met de han-
den ook leuk, maar ze hebben er het
boek bij nodig om het goed te begrij-
pen'.

Dit betekent dus, dat 't Beeckland re
kening houdt met de verschillende
leerstijlen van leerlingen. Hij zegt ver-
der: 'Dat klopt, een En dat doen we
ook met leerlingen, die extra aan-
dacht nodig hebben. Zij hebben last

van leerprobleem, bijvoorbeeld dyslec-
tie. Als die leerlingen een stukje tekst
lezen, dan zien ze de woorden ver-
keerd. Bijvoorbeeld zo:
jiz znie dngneni vrkreede (zij zien din-
gen verkeerd). Daar kan je zelf niets
aan doen, maar het is wel erg verve
lend! Ook voor leerlingen met leerpro-
blemen heeft 't Beeckland mogelijk-
heden om ze goed op te vangen".

Is naar school gaan alleen maar leren?
'Ja', zegt de directeur beslist. 'Maar, er
wordt bij 't Beeckland alles aangedaan
om het leren leuk te maken. Zo wor-
den er op donderdagmiddag work-
shops georganiseerd. Je hebt dan bij-
voorbeeld de mogelijkheid om te leren
mountainbiken, toneel te spelen of
nog heel andere zaken aan te pakken.

Je krijgt ook de kans om buiten de
school te leren, via excursies of stages'.
Je ziet dus: leren is niet alleen in de
schoolbank zitten, maar ook: de han-
den uit de mouwen steken en samen
werken.

Is 't Beeckland de gehele dag open?
'Neen', zegt mijnheer Stans. 'Op vrij-
dag 28 januari zijn we 's avonds van
19.00 - 21.00 uur open en op zaterdag
29 januari zijn de schoolgebouwen
open van 10.00 tot 13.00 uur. Voor kof-
fie, thee en limonade wordt gezorgd.

Maar het belangrijkste van een Open
Huis is: vraag andere leerlingen en
ouders wat zij van de school vinden!'



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

RELAXFAUTEUIL SYDNEY
Heerlijk zitten voor een comfortabele prijs!
Uitgevoerd in prima lederkwaliteit. Keuze
uit diverse kleuren.

ZITBANK VALENCE
Uitgevoerd in een luxe oerdegelijke stof.
Keuze uit vele kleuren mogelijk.
3 zitter Normaal 779.- Nu 599.-
2 zitter Normaal 670.- Nu 499.- Handverstelbaar Van 1.049,- Nu 799.-

Elektrisch verstelbaar Van 1449,- Nu 995.-

Vanaf J*7er-

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN SALONTAF ,S ETC
WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

c Zwaar woitapijt 'Saturnus'
j 400 breed van 159,- nu voor OP=OP

^ Velourstapijt 'Margreet' in anthraciet
v 500 breed, van 98.- nu OP=OPn J

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

98.-
59.-
19?s

»

Zware woonkamerkarpetten UITZOEKEN
170 x 230 cm van 319,- nu OP=OP 159.- 6?s

VORDEN ZUTPHENSEWEG24 T. 0575-551514

f/7... nog meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200,300 en 500 breed van 1 tot u meter, (meet snel
uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij.)

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

meubelen

475°
575°
69?s

M l N K M

Badhanddoeken in diverse kleuren
60 x 110 cm Van 9,95 nu voor

Bijpassende washandjes van 2,95 voor

Sprei 'Cambridge'
Eénpersoons 180 x 230 Van 58,95 voor

Tweepersoons 230x230 Van 69,95 voor

Lits-jumeaux 260x230 Van 89,95 voor

4-seizoenen donsdekbed 90% ganzendons
Eénpersoons 140 x 200 Van 189,- voor

Extra lang 140 x 220 Van 210,- voor
1QÖTweepersoons 200 x 200 Van 289,- voor IO7«"
TIÖ

Lits-jumeaux 240 x 200 Van 239,- voor £ I7*"1

EIBERGEN J.W.HAGEMANSTRAATB T.0545-474190

H U I
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De jaren gaan tellen
bij ons sportcentrum!

TE HUUR en TE KOOP:
LEUKE CARNAVALSKOSTUUMS

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

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

Van maandag 17 januari t/m 8 februari

EXTRA OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m zaterdag van 13.30 tot 18.00 uur

L

Nu in Ruurlo:

„Het Nagelhuw'
allround

nagelstyling
manicure
parafine

wimperverlenging

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurlo

tel. (0573) 49 18 69

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

7251 AH Vorden
Postbus 22,

7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

E-mail: infoCa)contact.nl

Nevenvestiging ZELHEM

Weevers druk
Halseweg 3c

7021 CX Zelhem
Postbus 22

7250 AA Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43.

Agentschap Hengelo (OM.)

J

SUE :RS
Raadhuisstraat 9a, Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 11 89

Acquisiteur: FELJX TAKKEN-
KAMP, Telefoon O6-48 794 212

Agentschap Steenderen
MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98

•PI

Zondag 6 februari

GEOPEND VAN 09.00 TOT 14.00 UUR

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

Te huur aangeboden voor tijdelijke bewoning
op Recreatie park De Bronsbergen

te Zutphen vrijstaande recreatiebungalow
met 2 si. kamers en studeerkamer en berging

huurprijs € 650.-- per maand.

Inlichtingen:
Wim Achterkamp Vastgoed
Tel: 0575-451747
of mobiel 06-53938973
info@achterkampvastgoed.nl

Wirn fichtcrkamp

Vastgoed

Bewegen is gezond voor lichaam en geest.

En als de jaren voorzichtig beginnen te tellen

geldt (lat nog eens extra. Wie regelmatig en

gezond beweegt voelt zich simpelweg een stuk

beter. Je zit letterlijk én figuurlijk beter in je vel

en sporten is ook nog eens ontzettend leuk.

Reden genoeg om in beweging te komen en

daarom kun je de komende weken bij ons

sportcentrum terechl voor een toepasselijke

aanbieding. Word vóór 13 februari lid en je

leeftijd bepaalt de korting bij inschrijving.

Zo tellen de jaren ook eens in je voordeel!

Indoor Sport
Vorden

www.indoorsport.nl

Mevrouw J. lo Croix
Verpleegkundig

Overgongsconóulente

Tel. 0575 - 56 O3 61
Aangesloten bij Core for Wonnen

Veelol vergoeding zorgverzekeraar

Praktijk in Baak / Zutphen / Doetinchem

vw.corefofvomen.nl

Wijs Sierbestrating

Voor al uw nieuwe en gebruikte

• bestratingen

• herstraten van bijv. terras en inrit

• sloopwerkzaamheden binnenshuis

BI Wijs
tel: 06-29171076 en fax: (0575) 55 35 12 • Email: bjwijs@tiscali.com

WINÏLHKOHÏINÜ
Tegen inlevering van deze advertentie

ÉÉN MAN UUR per dag KORTING*

Deze aktie is geldig in januari, februari en maart
•biji na»! R werkuren

KUIjK S Meubelbeurs en Handelsonderneming

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

Badkamermeubelen
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel mouw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

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



Help slachtoffers aardbeving Azië
Veelgestelde vragen
aan de SHO

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

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

Samenwerkende
Hulporganisaties

Artsen zonder grenzen
Kerkinactie

Mensen in Nood / Cordaid
Nederlandse Rode Kruis

Novib
Stichting Vluchteling

Tear Fund
Terre des Hommes
Unicef Nederland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Help slachtoffers
aardbeving Azië!

De hulporganisaties zijn in actie
Help nu en geef

www.giro555.nl

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

Den Haag

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

Bron: http://www.giro555.com

Ramp Azië - giro 555

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

beschikbaar.

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

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

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

e-mail: 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)
vr8.30-12.30 uur

B en w info

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

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

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

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

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

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

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.

i Redactie: afdeling communicatie
i tel.(0575)750250
. e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

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

Ins & outs afvalbrengpunten Vonden,
Steenderen en Doetinchem
Veel afval kunt u gratis wegbrengen
Inwoners van Bronckhorst kunnen twee keer per maand gratis verschillen-
de soorten afval wegbrengen. Voor inwoners van de voormalige gemeenten
Hengelo, Steenderen en Vorden is het afvalbrengpunt aan het Hoge 65 in
Vorden iedere tweede zaterdag van de maand geopend en het afvalbreng-
punt in Steenderen aan de Dr. A. Arienstraat 33b (gemeentewerf) iedere
vierde zaterdag. De openingstijden zijn van 13.30 tot 16.30 uur. Inwoners
van de voormalige gemeenten Zelhem en Hummelo en Keppel kunnen
iedere tweede en vierde zaterdag bij het brengpunt van Dusseldorp,
Logistiekweg H in Doetinchem van 09.00 uur t/m 12.00 uurterecht.
Afvalsoorten die u op deze momenten gratis mag brengen zijn: metaal,
hout, schoon puin, niet schoon puin, tuinhout, klein chemisch afval, tuin-
afval (géén grond), klein wit- en bruingoed, vlakglas en tapijt.

l

Regels
Voor het gratis brengen van afval
naar de brengpunten in Vorden,
Steenderen en Doetinchem gelden
enkele regels:
• De regeling is alleen voor inwo-

ners van de gemeente Bronck-
horst. Bij binnenkomst op het
terrein moet u zich kunnen legiti-
meren om te achterhalen dat u
inwoner bent van de gemeente
Bronckhorst. Andere 'bewijs-
middelen' zijn toegestaan, echter
de toelating ervan is aan de toe-
zichthouders op het afvalbreng-
punt;

• U mag maximaal 0,25 m3 afval per
dag aanbieden, met uitzondering
van tuinafval. Voor tuinafval geldt
daarnaast een maximum van 2 m3

per dag;

• Andere categorieën afval en afval
van bedrijven worden niet geac-
cepteerd (bijvoorbeeld geen on-
gescheiden bouw- en sloopafval);

• Herbruikbare producten kunt u
het beste verkopen of aanbieden
aan het kringloopbedrijf;

• Materialen mogen géén asbest
bevatten;

• Het grof afval mag per eenheid
niet meer dan 25 kilo wegen;

• De goederen mogen niet langer
dan 1,5 meter en moeten spijker-
vrij zijn;

• Bij het afgeven van het afval moet
u zich houden aan de scheidings-
regels van de aanwezige toezicht-
houders.

Voorbeelden
Als toelichting op de spelregels voor

de afvalbrengpunten volgen hier-
onder enkele voorbeelden:
- U heeft een houten raampje van

0,8 bij 0,5 meter met enkel glas.
Dit raampje wordt als bouw- en
sloopafval gezien, omdat de
fracties glas en hout niet geschei-
den zijn. Bouw- en sloopafval kunt
u tegen betaling inleveren bij de
brengpunten in Doetinchem of
Zutphen/Lochem (zie uw Afval-
kalender). Als u het glas verwij-
dert, kan het hout en het glas
gescheiden worden aangeboden
bij het brengpunt in Vorden,
Steenderen of Doetinchem
(gratis);

- Een houten kast. Als anderen de
kast nog kunnen gebruiken, kunt
u kringloopbedrijf 'Stichting
Aktief' of 'de Omloop' bellen. Bij
een niet meer herbruikbare kast
moet deze eerst uit elkaar worden
gehaald. De onderdelen kunt u
brengen naar het brengpunt in
Vorden. Steenderen of
Doetinchem.

- Tuinonderhoud. U pleegt onder-
houd aan de tuin en knapt de
bestrating op. Er blijven enkele
kapotte straatstenen en hele te-
gels over. U snoeit de haag en
enkele bomen. De kapotte straat-
stenen en het snoeiafval kunt u
inleveren bij het brengpunt in
Vorden, Steenderen of Doetin-
chem. De hele tegels kunt u her-
gebruiken of verkopen.

Herbruikbare producten
Voor het afgeven van nog bruikbare
producten, zoals kleding, meubels,
serviesgoed en speelgoed, kunnen
inwoners van deelgebied Vorden
contact opnemen met kringloopbe-
drijf 'de Omloop', tel. (0573) 25 13 90.
Inwoners van de vier andere deel-
gebieden kunnen herbruikbare
producten aanbieden aan kringloop-
bedrijf 'Stichting Aktief', tel. (03U)
330880.

Raadsleden berei-
den zich voor

De leden van de gemeenteraad
bereiden zich momenteel intensief
voor op hun nieuwe taak. Zo maak-
ten zij onlangs kennis met de mede-
werkers op het gemeentekantoor en
wisselden wederzijds aandachts-
punten uit. Gemeentesecretaris
Paul van Gog zette nog even de grote
lijnen van het dualisme op een rij en
gaf aan hoe wij in Bronckhorst dit
stelsel gaan vormgeven.

Gescheiden taken
Zoals bekend zijn de taken van
gemeenteraad en college van
burgemeester en wethouders net zo
gescheiden als die van de Tweede
Kamer en de regering. De raads-
leden bogen zich in groepen samen
met een aantal medewerkers en de
wethouders over hun kerntaken:
volksvertegenwoordiging, kader-
stelling en controle.

Waar woon ik nu
eigenlijk?
Verschillende inwoners bellen ons
met de vraag 'Waar woon ik nu ei-
genlijk?' Kennelijk is de verwar-
ring over de woonplaats ontstaan
door het samengaan van de ge-
meenten Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem in de gemeente Bronck-
horst. Wij kunnen u geruststellen.
Uw adres blijft helemaal hetzelf-
de. U hoeft hiervoor niets te doen.
Als er iets was veranderd in uw si-
tuatie, zou u rechtstreeks bena-
derd zijn door de gemeente of
door de KPN.

Nieuwe gemeentegids en plattegrond Bronckhorst binnenkort bij u in de bus
Samen met leverancier Wegener
Suurland heeft de gemeente hard
gewerkt om al snel na de herinde-
ling met een spiksplinternieuwe
gemeentegids Bronckhorst 2005 te
komen. De nieuwe full colour
gemeentegids, die in de eerste twee
weken van februari huis aan huis
wordt bezorgd, staat boordevol
informatie oververenigingen,
scholen, stichtingen, bedrijven en
instellingen in Bronckhorst.
Daarnaast is er vanzelfsprekend de
nodige informatie over het nieuwe
gemeentebestuur, de nieuwe
ambtelijke organisatie, gemeente-
lijke diensten en producten, tele-
foonnummers, adressen en ope-
ningstijden van het gemeentehuis
etc. Ook is er aandacht voor de
geschiedenis en bezienswaardig-
heden van de plaatsen die Bronck-
horst vormen. Tot slot heeft de gids

een bijlage met de openbare tele-
foonnummers van inwoners van
Bronckhorst. Handig, omdat in ieder
geval in 2005 de plaatsen die
Bronckhorst vormen nog in ver-
schillende KPN-telefoongidsen
staan. De gids is een ideaal naslag-
middel om de weg te vinden in uw
nieuwe gemeente.

Kleurenplattegrond
De gemeente heeft naast de
gemeentegids ook een handige,
opvouwbare plattegrond ontwikkeld
(samen met Wegener en Falk). Han-
dig voor in de auto of op de fiets. Op
dezelfde dag dat ieder huishouden in
Bronckhorst de gids in de bus krijgt,
ontvangt u ook de plattegrond. Op de
plattegrond zijn de grootste kernen
van de nieuwe gemeente weergege-
ven, incl. de straatnamen. Makkelijk
om uw weg te vinden in uw woonom-

geving die zoveel groter is gewor-
den. Wij hopen dat u de gemeente-

gids en de plattegrond veel en met
plezier gaat gebruiken.

Ga er ook eens op uit in het prachtige Bronckhorst. Met de nieuwe kleurenplattegrond vindt
u de weg.



Eerste burgertjes van Bronckhorst

Vorige week bezocht burgemeester
Henk van der Wende de eerstgebo-
renen in Bronckhorst: De eerste
Bronckhorst-baby is Isa Colenbran-
der en de eerste tweeling: Bente
Marjon en Marit Daniek Beek. Isa
werd geboren op 2 januari. Zij woont
aan de uiterste oostgrens van de ge-
meente in het buitengebied van Hal-
Ie. Burgemeester van der Wende
hield een Achterhoekse traditie in

Trap-route
In en rond Zelhem wordt in het ka-
dervan het zogenaamde Toeristisch
Recreatief Archeologisch Project
(TRAP) een fiets- en wandelroute
ontwikkeld om de cultuurhistorie
van het gebied te benadrukken. De
TRAP-route moet een belangrijke
stimulans voor het toerisme en de
economie in de regio Zelhem wor-
den. Om de route goed vorm te kun-
nen geven worden diverse percelen
onderzocht op de aanwezigheid van
oudheidkundige overblijfselen. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door
enkele beroepsarcheologen en vrij-
willigers van Oudheidkundige Ver-
eniging Salehem. In samenwerking
met de gemeente Bronckhorst, de
provincie en het rijk. Het onderzoek
gebeurt door het belopen van de
percelen en het bekijken van de

ere en nam naast de krentenwegge-
met-roomboter voor de vader een
fles hartversterking mee en voor de
moeder tien eieren - eveneens om
aan te sterken. Datzelfde deed hij bij
de tweeling: Bente en Marit. Zij wer-
den op 4 januari geboren op de
kraamafdeling van het Slingeland
ziekenhuis in Doetinchem, waar
moeder Sandra ook werkt. Ouders
en dochters maken het goed.

bodemopbouw door enkele grond-
boringen te doen. Het onderzoek
heeft een verkennend karakter, er
wordt dus niet gegraven, maar uit-
sluitend gekeken. Het onderzoek is
voorlopig gepland in de volgende ge-
bieden: Achterkamp, Bronkhorster-
slag, De Marsse, De Meene, Halse
rug, Heidenhoek, Het Zand. Hobbel-
man, Looman, Meuhoek, Oosterwijk,
Stuivezand, Wassinkbrink. Witte-
brink, Zelhemse Enk, Zieuwent. De
werkzaamheden starten in de laat-
ste week van januari en duren tot de
laatste week van maart. Heeft u
bezwaar tegen het betreden van uw
perceel, dan verzoeken wij u dit zo
spoedig mogelijk te melden bij
dhr. F. Wolsink, afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling van
de gemeente, tel. (0575) 75 02 50.

Minimabeleid Bronckhorst

Op 27 januari a.s. bespreekt de gemeenteraad van Bronckhorst het nieuwe
minimabeleid dat burgemeester en wethouders voorstellen. Het gaat dan
om de twee onderdelen Declaratieregeling en Bijzondere bijstand. Het
minimabeleid bestaat daarnaast uit twee al vaststaande onderdelen (Lang-
durigheidstoeslag en Vangnetregeling huursubsidie). Het minimabeleid
Bronckhorst gaat als de twee nieuwe regelingen worden vastgesteld,
bestaan uit de onderstaande onderdelen:

Declaratieregeling
Mensen met een laag inkomen be-
zuinigen vaak eerst op het gebied
van ontspanning, beweging en ont-
moetingen met anderen. De Decla-
ratieregeling is er voor mensen die
om financiële redenen niet (meer)
kunnen deelnemen aan activiteiten
op het gebied van sport, cultuur en
educatie. Zij kunnen in aanmerking
komen voor een bijdrage volgens de

Declaratieregeling, zodat zij derge-
lijke activiteiten kunnen (blijven)
beoefenen. De gemeente kan een
bedrag tot maximaal € 100,- per
persoon per kalenderjaar verstrek-
ken. Verder kan per schoolgaand
kind tot € 25,- van de schoolkosten
per kalenderjaar worden vergoed.
Ook is een premie mogelijk voor de
hoogte van de verschuldigde ge-
meentelijke belastingen. Daarmee

R A A D S V E R G A D E R I N G
De gemeenteraad van Bronckhorst
vergadert op 27 januari om 20.00
uur in de raadszaal van het ge-
meentehuis aan de Raadhuisstraat
in Hengelo Gld. U bent van harte
welkom deze openbare vergadering
bij te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende onderwer-
pen:

• Raadscommissies
• Voorstel beschikbaar stellen

krediet voor slachtoffers zee-
beving Azië / Amendement
raadslid E. Blaauw

• Vaststelling bestemmingsplan
buitengebied Observatiepost
Aaltenseweg

• Uitbreiding licenties en conver-
sie beheerprogrammatuur
groen, wegen en riolering

• Declaratieverordening 2005 /
minimabeleid

Hieronder zijn de onderwerpen
nader toegelicht.

Raadscommissies
De raad neemt een beslissing over
het instellen van twee raads-
commissies: de commissie be-
leidsontwikkeling en de copnmissie
evaluatie en controle. De eerste
commissie gaat actief werken aan
de voorkant van het beleidsproces.
In deze commissie worden de dis-
cussies gevoerd tussen de politieke
partijen, eventueel aangevuld met
deskundigen, burgers en wethou-
ders. De gemeenteraad neemt op
grond van wat in deze commissie
wordt besproken een standpunt in
en kiest voor bepaald beleid (op
hoofdlijnen). Burgemeesteren
wethouders voeren het beleid uit,
samen met de ambtenaren van de
gemeente. De raadscommissie
evaluatie en controle gaat vervol-
gens toezien op hoe zaken zijn uit-
gevoerd. Het is de bedoeling dat de
commissies een keer in de maand
vergaderen, te weten twee weken
voor de raadsvergadering.

Verder moet de raad vaststellen
wie de voorzitters en plaats-
vervangende voorzitters van de

commissies worden, welke niet-
raadsleden in de commissies zit-
ting nemen en wat van hun ver-
wacht wordt.

Voorstel beschikbaar stellen kre-
diet voor slachtoffers zeebeving
Azië/Amendement raadslid E.
Blaauw (WD)
De gemeente Bronckhorst is zeer
begaan met het lot van de bewo-
ners in Azië die getroffen zijn door
de zeebeving. De gemeente wil in
navolging van vele gemeenten in
Nederland een bedrag van 1 euro
per inwoner beschikbaar stellen
voor de slachtoffers. Dit komt neer
op een bedrag van bijna € 38.000,-.
Burgemeester en wethouders stel-
len voor het bedrag over te maken
aan giro 555. Van raadslid E.
Blaauw van de WD komt het voor-
stel voor dit bedrag 13 waterzuive-
ringsunits te kopen voor het gebied,
waarmee per unit 350 mensen per
dag van schoon water voorzien
kunnen worden. Het bedrijf NEDAP
uit Groenlo produceert deze machi-
nes die op zonne-energie werken
en dus overal toepasbaar zijn waar
zon is. De units hebben een levens-
duurvan 10 jaar. De WD heeft con-
tact gehad met ontwikkelingsorga-
nisatie NOVIB die enthousiast heeft
gereageerd op het plan. De raad
beslist hoe het geld wordt besteed.

Vaststelling bestemmingsplan
buitengebied Observatiepost
Aaltenseweg Zelhem
Burgemeester en wethouders vra-
gen de raad het bovenstaande be-
stemmingsplan ongewijzigd vast te
stellen. Dit maakt het mogelijk een
Observatiepost aan te leggen die
samen met een nieuwe poel op het
terrein, een plek gaat vormen waar
natuur in en om het water bestu-
deerd kan worden. Het is de bedoe-
ling dat scholen uit de regio via cur-
susprogramma's van het gebied
gaan leren.

Uitbreiding licenties en conversie
beheerprogrammatuur groen,
wegen en riolering
De afdeling Openbare werken heeft

gekozen om de software voor het
beheer van groen, wegen en riool
van de gemeente Zelhem te gaan
gebruiken voor Bronckhorst.
De bestaande licenties moeten
daarvoor uitgebreid worden. De
raad wordt gevraagd de kosten
hiervoor, als ook voor implemen-
tatie en begeleiding ter beschikking
te stellen. Daarnaast moeten de
huidige data in de nieuwe program-
matuur geïntegreerd worden,
gecombineerd met het uitvoeren
van een kwaliteitsslag. Het beno-
digde totaalbedrag is € 81.822,-.

Declaratieverordening 2005 /
minimabeleid Bronckhorst
Burgemeester en wethouders stel-
len de raad voor alle minimarege-
lingen (reductieregelingen/kwijt-
scheldingsverordeningen) van de
gemeenten Vorden, Hengelo,
Zelhem, Hummelo en Keppel en
Steenderen in te trekken en het
nieuwe minimabeleid Bronckhorst
vast te stellen. Voor meer informa-
tie over het nieuwe minimabeleid
zie het artikel elders op de ge-
meentepagina.

Spreekrecht
Als u de gemeenteraad wilt laten
weten wat uw mening is over een
onderwerp dat op de agenda staat,
dan kunt u tijdens de raadsverga-
dering gebruik maken van het zo-
genaamde spreekrecht. U kunt zich
dan tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering aanmelden bij de grif-
fier, mevr. K. Pijnenburg, tel. (06)
28 53 1341 of per e mail: k.pijnen-
burgrabronckhorst.nl. Vermeld
daarbij het agendapunt waarover
u het woord wilt voeren, uw naam,
adres en telefoonnummer.

vervalt de kwijtschelding. De rege-
ling is bestemd voor iedereen die
staat ingeschreven in het bevol-
kingsregistervan de gemeente
Bronckhorst. Als u in aanmerking
wilt komen voor een bijdrage
volgens de Declaratieregeling moet
uw inkomen beperkt blijven tot 110%
van het minimuminkomen en uw
vermogen beneden de grens blijven
die ook voor de bijstand geldt.
Deze vermogensgrens is op 1 janu-
ari 2005 vastgesteld op € 10.210,-
voor gezinnen en € 5.105,- voor
alleenstaanden. Wanneer uw
inkomen hoger is dat 110% van
het minimuminkomen, geldt
eigen bijdrage.

Aanvragen voor de Declaratierege-
ling kunnen pas worden ingediend
nadat u de aanslag gemeentelijke
belastingen heeft ontvangen, indien
de gemeenteraad op 27 januari met
de voorstellen instemt.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand kunt u krijgen
als u in bijzondere omstandigheden
verkeert en extra kosten moet
maken. Voorwaarde is dat u deze
uitgaven niet zelf kunt betalen en
u die uitgaven nergens anders ver-
goed kunt krijgen. Te denken valt
aan noodzakelijke uitgaven als een
bril, een gebitsprothese, speciale
diëten, warme maaltijdvoorziening,
reiskosten, eigen bijdrage gezins-
zorg etc. Bij de bijzondere bijstand

geldt per 1 januari 2005 een draag-
krachtpercentage van 35% boven de
geldende bijstandsnorm. Dat bete-
kent dat wanneer uw inkomen meer
bedraagt dan het minimum, u zelf
35% van de bijzondere kosten moet
betalen.

Maatwerk
Met de bijzondere bijstand levert de
gemeente maatwerk. Geen mens is
namelijk hetzelfde. Wat voor u geldt,
geldt misschien weer niet voor uw
buurman. Daarom houdt de ge-
meente bij het toekennen van bij-
zondere bijstand ook nadrukkelijk
rekening met uw persoonlijke
omstandigheden, zoals gezins-
situatie, financiële omstandigheden,
psychische problemen etc.

Langdurigheidstoeslag
Als u al vijf jaar of langer in de
bijstand zit of een ander minimum-
inkomen hebt, kunt u in aanmerking
komen voor een langdurigheidstoe-
slag. Aan de toeslag zijn enkele
voorwaarden verbonden, onder
meer: u moet tussen de 23 en 65
jaar zijn, u mag geen werk of scho-
ling hebben geweigerd en uw spaar-
geld mag niet hoger zijn dan een
bepaald vastgesteld bedrag. U kunt
de toeslag 1x per 12 maanden
aanvragen.

Huursubsidie en Vangnetregeling
Voor het aanvragen van huursubsi-
die kunt u terecht bij het ministerie

van VROM. Het continueren van
huursubsidie gebeurt zoveel moge-
lijk automatisch. Als u huursubsidie
krijgt, is de hoogte van dit bedrag
afhankelijk van uw inkomen van een
jaar geleden. Maar stel dat u ineens
fors minder gaat verdienen, bijvoor-
beeld omdat u uw baan kwijtraakt,
met pensioen gaat of uw partner
verliest. Dan zou u best meer huur-
subsidie nodig kunnen hebben.
Daarvoor is de speciale Vangnet-
regeling huursubsidie, waarmee u
tijdelijk een extra bijdrage in de
huurkosten kunt aanvragen voor
een periode van maximaal drie
maanden. Daarna moet u iedere
drie maanden een vervolgaanvraag
indienen, net zolang tot de huur-
subsidie is aangepast aan uw
nieuwe inkomen. Voorwaarden zijn:
uw huidige belastbaar inkomen is
minstens 20% lager dan het afgelo-
pen jaar. Heeft u medebewoners dan
telt hierbij hun eventuele inkomen
ook mee. Verder gelden dezelfde
regels als voor het aanvragen van
'de gewone' huursubsidie, zoals
grenzen voor huur, inkomen en
vermocjen.

Voor meer informatie over het
minimabeleid van de gemeente kunt
u contact opnemen met de mede-
werkers van de afdeling Werk,
inkomen en zorg. De afdeling is
gevestigd in het gemeentehuis en
telefonisch bereikbaar via nummer
(0575)750250.



WOZ-waarde bij aangifte inkomstenbelasting 2004
De Rijksbelastingdienst verstuurt
weer miljoenen blauwe enveloppen
met de uitnodiging om aangifte te
doen voor de inkomstenbelasting
voor het jaar 2004. Bent u eigenaar
van een woning (hiermee bedoelen
we de woning waarin u woont), dan
hebt u bij de aangifte voor de inkom-
stenbelasting de WOZ-waarde nodig
die door de gemeente is vastgesteld.
Deze WOZ-waarde is de getaxeerde
waarde voor de Wet waardering
onroerende zaken (Wet WOZ).

Oude WOZ-waarde
Bij de aangifte inkomstenbelasting
voor het jaar 2004 is het belangrijk

dat u, indien u woningeigenaar bent,
bij de opgave voor het eigenwoning-
forfait de oude WOZ-waarde op-
geeft, dit is de WOZ-waarde die u be-
gin 2001 van één van de vijf voorma-
lige gemeenten Hengelo, Hummelo
en Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem hebt ontvangen. Deze WOZ-
waarde staat ook als grondslag voor
de onroerende-zaakbelastingen
afgedrukt op de aanslagen gemeen-
telijke belastingen voor de jaren
2001,2002, 2003 en 2004.

Tweede woning
Bent u in het bezit van een zoge-
noemde tweede woning (bijv. een

recreatiewoning) dan dient u dit op
te geven in box 3. Over deze tweede
woning wordt dan de vermogens-
rendementsheffing berekend. Op
dit moment zijn alle onroerende
zaken in de gemeente Bronckhorst
opnieuw getaxeerd, de vastgestel-
de WOZ-waarde wordt afgedrukt
op de aanslag gemeentelijke
belastingen voor het jaar 2005.
U ontvangt dus geen aparte WOZ-
beschikking meer. Het is de be-
doeling de gecombineerde aansla-
gen gemeentelijke belastingen
2005/WOZ-beschikkingen met
dagtekening 30 april 2005 te
verzenden.

Vragen?
Heeft u vragen over de aangifte in-
komstenbelasting 2004 of de Wet
waardering onroerende zaken/de
WOZ-waarde, dan kunt u bellen met
de Belastingdienst/particulieren,
tel. (0800) 05 43. Wilt u specifieke in-
formatie over uw eigen situatie, dan
kunt u terecht bij het belastingkan-
toor waar u onder valt. Het adres
van uw kantoor vindt u op de voor-
kant van uw aangiftebiljet. U kunt
natuurlijk ook bellen met de mede-
werkers WOZ van de afdeling Finan-
ciën en belastingen van de gemeen-
te, tel. (0575) 75 02 50 (e-mail:
belastingen@bronckhorst.nl)

Overzicht inwoners Bronckhorst

Aantal inwoners per
1 januari 2004
Geboren
Overleden

Nieuwe inwoners
Vertrokken

Aantaünwoners per
31 december 2004
(voorlopig)

37.884
411
346

37.949

1.430
1.511

37.868

Openbare bekendmakingen

Aanvragen
Lichte bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Varsselseweg 27, voor het bouwen van een berging / carport
• Voor-Drempt, Rijksweg 2, voor het bouwen van een schuur / berging

Reguliere bouwvergunningen
• Steenderen, Burg. Smitstraat 2, voor het gedeeltelijk veranderen van een kantoor;

in de achtergevel een nieuw kozijn, in de tussengevel bij de keuken een nieuwe grote sparing
• Zelhem, Kruisbergseweg 13, voor het creëren van een 2e woning in een bestaande stalruimte,

hiertoe gedeeltelijk veranderen van de stalruimte (aan dit bouwplan kan medewerking worden
verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening)

• Steenderen, Kastanjelaan, kavel 65 (Bestemmingsplan 't Paradijs, fase III 2003), voor de
nieuwbouw van een woning met garage

• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, voor het plaatsen van een scorebord

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Vorden, Dr. W.C.H. Staringstraat 18, voor het bouwen van een carport, verzonden op 17 januari

2005
• Vorden, Hoetinkhof 118, voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning,

verzonden op 18januari 2005
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 33, het bouwen van een schuur ter vervanging van de

bestaande schuur waarvoor geen sloopvergunning is vereist, verzonden op 24 januari 2005

Reguliere bouwvergunningen
• Vorden, Galgengoorweg 19, voor het vergroten van een woning, vrijstelling voor: plafondhoogte

verblijfsruimten verdieping en vrije doorgang deuren, verzonden 12 januari 2005
• Hengelo Gld., Molenenk 5a, het bouwen van een fietsenstalling, verzonden op 24 januari 2005
• Hengelo Gld., Regelinklaan 7, het bouwen van een schuilgelegenheid voor dieren, verzonden

op 24 januari 2005
• Hengelo Gld., Handwijzersdijk 2, het vernieuwen van een paardenstal, verzonden op 24 januari

2005
• Hengelo Gld., Sarinkdijk 7, het verbouwen van een woning, verzonden op 24 januari 2005
• Hengelo Gld., Zelledijk 1, het bouwen van een archiefcontainer, verzonden op 24 januari 2005
• Keijenborg, Past. Thuisstraat 21, het vergroten van een kantine, verzonden op 24 januari 2005

Vergunningen algemeen
• Steenderen, projectgroep wereldkinderen, voor een standplaats op de markt op 28 januari voor

de verkoop van soep, verzonden op 19 januari
• Steenderen, projectgroep wereldkinderen, voor de huis aan huis verkoop van soep op

29 januari, verzonden op 19 januari
• Voor- en Achter Drempt, Hoog- en Laag Keppel en Eldrik, muziekvereniging Olden Keppel,

voor de huis aan huis verkoop van soep op 5 februari, verzonden op 20 januari
• Vorden, muziekvereniging Sursum Corda voor het houden van een loterij, verzonden op

20 januari

Sloopvergunningen
• Vorden, Galgengoorweg 19, voor het gedeeltelijk slopen van een woning, verzonden op

13 januari 2005

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

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

Voorgenomen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepas-
sing van

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo, Wichmondseweg 20, voor vervangende nieuwbouw van de woning (bestemmingsplan

'Buitengebied 1984 Hengelo')

• Hengelo, Jachtweg 1, voor het uitbreiden en verbouwen van de woning

De bouwplannen liggen van 27 januari t/m 23 februari 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde 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) 750 250.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze tegen het verlenen van de
vrijstellingen indienen bij burgemeester en wethouders.
Inspraak Varsselseweg 45 Hengelo
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat van 27 januari t/m 23 februari
2005 in het kader van de inspraak ter inzage liggen de stukken ten behoeve van de artikel 19 lid 1
WRO-procedure voor de verbouw van een deel van de voormalige agrarische gebouwen op het
perceel Varsselseweg 45 in Hengelo tot 2 zelfstandige woningen onder gelijktijdige sloop van de
overtollige bebouwing.

De stukken liggen ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en de in de ge-
meente een belang hebbende natuurlijke personen en rechtspersonen hun zienswijzen over de
inhoud van deze stukken naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders,
postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Inspraak Vierakkersestraatweg 15 Vierakker
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken de ontvangst bekend van het verzoek van
de heer H.J.W. Stapelbroek, Vierakkersestraatweg 15 in Vierakker om vrijstelling ex artikel 19,
lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1994' voor
het bouwen van een 'Ruimte-voor-ruimte' woning met berging op het perceel
Vierakkersestraatweg 15 in Vierakker.

Het verzoek met bijlagen ligt van 27 januari t/m 23 februari 2005 ter inzage in het gemeentekan-
toor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Op verzoek kunnen de stukken ook
worden ingezien buiten kantooruren. In dat geval kunt u contact opnemen met de behandelend
ambtenaar, de heer H. Annevelink, tel. (0575) 75 03 54. Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder zijn zienswijze over het verzoek (schriftelijk) kenbaar maken aan het college,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.'

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving ontwerp-besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm
en art. 3:31 Awb)
In het gèmeentekantoor van Bronckhorst, afdeling Bouwen en milieu, ligt tijdens de openingstij-
den van 27 januari t/m 9 februari 2005 ter inzage het ontwerp-besluit voor het ambtshalve aan-
passen van de voorschriften van de milieuvergunning van:

• B.V. Krachtvoederfabriek De Hoop, Hummeloseweg 75 in Zelhem.

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

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is 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.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke be-
denkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 9 februari 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
bedenkingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afde-
ling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

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

Handige telefoonnummers
Bij storingen van:

Straatverlichting, tel. (0575) 75 02 71 of e-mailj.molema@bronckhorst.nl. Geef duidelijk
plaatsnaam, straat en huisnummer door. De eerstkomende keren dat Dynamicon de storingen
komt verhelpen zijn: 31 januari t/m 4 februari; 28 februari t/m 4 maart; 11 t/m 15 april en
23 t/m 27 mei 2005.



Openbare bekendmakingen - vervolg

~ Snoeiwerkzaamheden landgoed Enghuizen
Sinds 24 januari wordt op landgoed Enghuizen in Hummelo aan de laan langs de N314 (de
Torenallee) gewerkt. De dubbele laan bomen van ongeveer 2 km lengte bevat veel dood hout, wat
een gevaar oplevert voor weggebruikers en fietsers langs de Torenallee. Het dode hout wordt
weggehaald en waar nodig vindt vormsnoei plaats. Gezien de hoogte van de laanbomen is een

^ hoogwerker ingezet. Doordat de ondergroef de laanbomen verdrukt, wordt deze ook zoveel mo-
gelijk gesnoeid. Er ontstaat zo openheid in de laan en de bomen hebben meer groeiruimte. De
werkzaamheden, die ongeveer zes weken duren, kunnen enige vertraging voor het verkeer ver-
oorzaken.

Verordeningen gemeenteraad
-^ De raad van de gemeente Bronckhorst heeft in de vergadering van 3 januari jl. de volgende

verordeningen vastgesteld:
• Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad
van Bronckhorst.

• Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Bronckhorst.

Het Reglement van orde is op 3 januari 2005 in werking getreden. De Verordening op de ambte-
lijke bijstand en fractieondersteuning Bronckhorst is op 1 januari 2005 in werking getreden.

De verordeningen liggen voor iedereen ter inzage bij de griffie in het gemeentehuis en zijn tegen
betaling van de kosten verkrijgbaar.

Reglement monumentencommissie
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat zij in de vergadering van
18 januari jl. het Reglement van de monumentencommissievan de gemeente Bronckhorst
hebben vastgesteld. Het reglement regelt de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze
van de monumentencommissie en treedt in werking op de dag van deze bekendmaking.

Het Reglement van de monumentencommissie ligt voor iedereen ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling en is tegen betaling van de
kosten verkrijgbaar.
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CONTACT-

CONTAG*

GROENLOSE GIDS

d r u k k e r i j Weevers

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

Reuma voor
beginners

Als u van de dokter te horen hebt gekregen dat u een
van die meer dan 100 soorten reuma hebt, dan is dat

'een schok. En dan stormen er allerlei vragen op u af...
Met al die vragen kunt u terecht bij de Reumalijn.

Over de ziekte zelf. Over de behandeling. En over
allerlei praktische zaken er omheen. Belt u gerust.

De Reumalijn is er voor ü.
U kunt ook kijken op www.reumalijn.nl

Voor af uw vragen
over reuma
maandag t/m vrijdag
jo - 16 uur (€ 0,10 pm)

{Reumalijn
^- 0900-2030300

Dierenleed
Veel honden en katten in verre landen moeten als zwerfdier zien
te overleven. Ze zijn verwaarloosd, verwilderd, mishandeld,
gewond of ziek en worden geslagen, geschopt, gewurgd of dood-
geschoten.

Gelukkig zijn er ook daar men-
sen die het voor ze opnemen,

een <«>K kwm^r.,M. ondanks armoede, natuurge-
weld of oorlog. Dat verdient

respect. Help daarom alstublieft deze gedreven dieren-
vrienden en steun WereldAsielen.

WereldAsielen is een campagne van Stichting Noodhulp
voor Dieren

A Aan ketting gi-hontlrn rn ,i. /i/rn;<>/,»iv>.

WERELDrJm ASIELEN
R E D D E R S IN N O O D

WereldAsielen • Postbus 1408 • 3500 BK Utrecht • T 06-106 97 921
info@wereldasielen.nl • www.wereldasielen.nl • Giro 12 45 46

BON VOOR W E R E L D W I J D E HULP AAN
Z W E R F D I E R E N + G R A T I S A D R E S K O K E R

Met de g ra t i s adreskoker wordt uw huisd ier geen
zwer fd ier . Vul snel de bon i

}A, ik help de zwerfdieren van deze wereld en kies voor een:
Ü donatie van € 15,- of meer per jaar (u ontvangt onze

nieuwsbrieven + gratis adreskoker)
J gift naar keuze (u ontvangt gratis adreskoker}

,4
IA, ik betaal zo:
ü Ik machtig u om € af te schrijven

van rekening | | | i | | j | | |
Schrijf dit bedrag af per Q maand ü kwartaal U halfjaar 13 jaar

Q Stuur mij een acceptgiro voor mijn betaling

Naam

Adres

Pc / plaats

Handtekening

Stuur de bon in een envelop naar WereldAsielen, Antw.nr. 51042,
3501 VB Utrecht. Een postzegel hoeft niet, maar mag wel. Graag zelfs!

— J



'Bronckhorst voor Azië'

Feestrock in
Zaal Heezen
Toegegeven, het idee is niet
nieuw of origineel. Maar dat
deert de organisatoren van
'Bronckhorst voor Azië' niet.

't Is nog steeds nodig, en dat zal
helaas nog wel even zo blijven.

Maar je kunt natuurlijk ook ge
woon voor een oergezellig
avondje muziek naar Zaal Hee-
zen in Steenderen gaan. 4
Bands uit de gemeente Bronck-
horst zijn bereid gevonden
daar voor niets te spelen.

Kas Bendjen uit Vorden heeft
in de regio een behoorlijke
naam opgebouwd onder het
motto "To be or not to be... aj
d'r moar bie bunt".

Onderhand heeft de band 3
cd's uitgebracht vol dialectrock
uit eigen stal maar ook jatten
en verbouwen gaat ze goed af.

The Grolschbusters uit Hengelo
hebben in hun 15e jubileums-
jaar hun vierde cd uitgebracht,
boordevol stevige ouderwetse
punk. Ze zijn op talloze festi-
vals te bewonderen geweest,
ook in ondermeer Spanje en
België, maar nu staan ze dan in
Steenderen.

Alva, gedeeltelijk uit Steende-
ren afkomstig, zijn geen onbe-
kenden voor frequente bezoe-
kers van Zaal Heezen. De band
staat garant voor stevige, vol
overgave gespeelde Rock 'n
Loll.

Gibberish uit Hengelo/Lochem
brengt vrolijke hak op de tak
'Punkabilly'; opzwepende mu-
ziek met contrabas, gitaar,
drums en een flinke dosis hu-
mor.

Deze zomer zullen ze hun de-
but-cd uitbrengen.

De pauzes worden opgeluisterd
door DJ. Free Willy, sinds jaar
en dag een goede bekende in
Steenderen.

Red Rock verzorgt de hele
avond het geluid.

Alle entreegelden van 'Bronck-
horst voor Azië' gaan naar Giro
555; net zoals een deel van de
drank-opbrengst.

Ook zal een veiling gehouden
worden van spullen die door
bands en sponsoren beschik-
baar zijn gesteld.

Daarnaast heeft een flink aan-
tal bedrijven, allen afkomstig
uit gemeente Bronckhorst, al
een behoorlijk bedrag aan
sponsorgeld gedoneerd voor
dit evenement.

Bronckhorst voor Azië vindt
plaats in Zaal Heezen te Steen-
deren op zaterdag 29 januari.
Aanvang: 21.00 uur.

Bedrijven (en particulieren) die
geïnteresseerd zijn in sponso-
ring kunnen contact opnemen
met Monique: (0575) 46 39 94.

BRONCKHORST
VOOR

Op avontuur in de overgang

Hinderlijke opvliegers
Bronckhorslxxmcert in Hengelo

VEEL GESTELDE VRAGEN ROND
DE OVERGANG
Vrouwen in de overgang, aan welke
leeftijd denk je dan? De leeftijd dat
vrouwen last kunnen hebben van
de overgang ligt tussen de 40 en 60
jaar. Dit is heel ruim, omdat er veel
verschillende vrouwen zijn.

De overgang is een verandering in het
lichaam van de vrouw, welke klachten
kunnen dit geven?
Er zijn diverse uiteenlopende klachten
van opvliegers tot onregelmatige men-
struatie , stemmingwisselingen en de
pressieve gevoelens.

Welke behandelmethoden zijn er?
Er zijn heel veel mogelijkheden van
hormoontherapie tot producten van
andere geneeswijze.
Welke het best past hangt ervan af
waar zit iemand in de overgang en
zijn er redenen om niet voor een be-
paalde geneeswijze te kiezen.

Wat is een overgangsconsulente ?
Een overgangsconsulente is een BIG-
geregistreerd verpleegkundige, die ge-
specialiseerd is in de overgangsproble-
matiek.

Waar staat Care for Women voor ?
Care for Women is een organisatie die

is opgericht om vrouwen goede en hel-
dere informatie te geven over de over-
gang.

Hoeveel consulten zijn er nodig om
vrouwen goede zorg te verlenen?
In het algemeen vinden er 3 consulten
plaats van een uur.Tijdens het consult
krijgt de vrouw uitleg wat er tijdens
de overgang met haar lichaam ge-
beurt en welke klachten inderdaad
met de overgang te maken hebben. De
vrouw krijgt gericht advies over moge
lijkheden die er zijn om minder last
van deze klachten te hebben. Naast de
behoefte aan informatie en behande
ling blijkt er een behoefte aan onder-
steuning en erkenning te zijn.

Is er na de overgang ook een ver-
hoogde kans op botontkalkmg?
Zeker evenals een verhoogd risico op
hart- en vaatziekten en ook komt er
meer borstkanker voor. Aanvullend op
de informatie die ik daarover geef,
bied ik de vrouwen een screening aan
in de vorm van het meten van de
bloeddruk en de bepaling van het cho-
lesterol- en bloedsuikergehalte.

Wat zijn de kosten voor een con-
sult?
Een consult kost € 51,00 per uur. De
meeste zorgverzekeraars hebben de

niet!
diensten van de overgangsconsulten
in hun aanvullende verzekeringspak-
ket.

Wat is het verschil van een consult
en lezing?
Een consult is een persoonlijk advies
en een lezing geeft algemene infor-
matie.
Iedere vrouw is het waard .om zelf
haar keuze te maken wat het best bij
haar past.

Welke relatie is er met de kruisver-
enging?
De kruisvereniging biedt haar leden
verschillende diensten aan. Dus ook
de overgangsconsulente.

Door mijn samenwerking met de
kruisvereniging (VKOG) krijgen leden
een jaarabonnement op het blad Wo-
men's Care en de kruisvereniging
zorgt voor locaties in Doetinchem en
Zutphen. Daarnaast heb ik nog een
praktijkruimte in Brummen en na-
tuurlijk in Baak.

Hoe kunnen de vrouwen de overgangs-
consulente bereiken? Telefonisch on-
der tel.nr. (0575) 56 03 81.
José la Croix, Overgangsconsulente,
Toverstraat 7, 7223 LN Baak
Tel. (0575) 56 03 81.

Het ontstaan van een nieuwe
gemeente kan leiden tot nieuwe
mogelijkheden en ook nieuwe
initiatieven.

Daarom hebben het Vordens en Zel-
hems Mannenkoor het initiatief opge
pakt om een 'Bronckhorst-concert' te
organiseren. Waar voorheen over ge
meentegrenzen heen contact gezocht
moest worden is het nu mogelijk bin-

nen de grenzen van de gemeente
Bronckhorst te blijven. Wel is daarbij
breed door de gemeente gekeken en
zal uit elke voormalige gemeente een
koor of orkest deelnemen. Zo willen
beide koren laten horen dat zang en
muziek een goed middel is om te 'ver-
broederen'.
Dit concert zal plaatsvinden op zater-
dag 23 april in sporthal De Kamp te
Hengelo.

Kom Volleyballen
bij De Veldhoek

gekeken op WWW.COntact.nl voor het alleriaatste plaatselijke nieuws?

De recreatieve volleybalvereniging
bestaande uit vrouwen en mannen
traint eenmaal in de week op de
dinsdagavond.

De vereniging bestaat uit 4 dames-,
l heren- en 3 mixteams met deze 8
teams spelen zij vier maal per seizoen
mee in de recreanten competitie van
de Nevobo. De teams zijn ingedeeld in
verschillende poules (per poule 4
teams).

Men speelt dan op zo'n avond een
toernooi van drie wedstrijden bestaan-
de uit: drie keer twee sets waarvan
iedere set 13 minuten duurt. De win-
naar van de poule promoveert en de
verliezer degradeert.

Tevens doen ze ook mee met toernooi-
en die door andere verenigingen in de

regio worden georganiseerd. Jaarlijks
wordt er door de vereniging ook een
toernooi georganiseerd, waar buurt-,
straat- en vriendenteams aan mee
kunnen doen. Dit jaar valt het jaar-
lijks terugkerende toernooi op zondag
3 april a.s.

Lijkt het je wel een leuke en gezellige
vereniging dan ben je altijd van harte
welkom om eens een keer te komen
kijken of mee te trainen. De eerste drie
trainingen zijn vrijblijvend en hieraan
zijn dan ook geen kosten verbonden.

De trainingen worden verzorgd door
een gerenommeerde trainer afkom-
stig uit het profcircuit.

Trainen vindt altijd plaats in het sport-
complex 'de Veldhoek' aan de Varssel-
seweg 55 in de Veldhoek (Hengelo).



Vergadering over Sportfederatie
Bronckhorst in oprichting

"Barry Leenders, sportconsulent bij de Gelderse Sport Federatie, verzorgde een inleiding over mogelijke werkwijzen van een sportfederatie, met
voorbeelden uit de praktijk bij andere (heringedeelde) gemeenten. Rechts op de foto is voorzitter van S.V. Steenderen, de heer Henk Onstenk."

In de kantine van S.V. Steenderen werd woensdagavond 19 januari 2005
een vergadering gehouden met belangstellenden van de diverse sportver-
enigingen uit de oude gemeente Steenderen. Er werd meegedacht over
een op te richten sportfederatie voor de nieuwe gemeente Bronckhorst,
waarbij diverse onderwerpen aan de orde kwamen, zoals benoeming,
bevoegdheden, verantwoording afleggen en dergelijke. Speciale gast deze
avond was de heer Barry Leenders van de Gelderse Sport Federatie.

In de Gemeente Bronckhorst zijn drie
„ fusiegemeenten die de krachten jaren

geleden al hebben gebundeld. In Hen-
gelo en Hummelo/Keppel zijn sport-
commissies namens alle sportvereni-
gingen. In Zelhem is een Stichting op-
gericht, waarbij alle verenigingen ver-
plicht aangesloten zijn in verband

,_ met het verkrijgen van subsidies. In
Vorden en Steenderen is nog niets ge
zamenlijks en daarom is het plan ont-
staan om één sportfederatie op te rich-
ten met alle verenigingen van de vijf
fusiegemeenten. Er worden twee kan-
didaten uit Steenderen gezocht om
zitting te nemen in de initiatiefgroep
oprichting sportfederatie Bronck-
horst, zodat er in totaal tien mensen
deelnemen, twee per fusiegemeente.

Diverse verenigingen in de Gemeente
Steenderen hadden voor de vergade-
ring een uitnodiging ontvangen: Bad-
mintonclub Steenderen, D.O.G. Baak,
S.G.V. Steenderen, Hengelaarsvereni-
ging De Brasem, Klootschietvereni-
ging 't Trefpunt, Postduivenvereni-
ging de IJsselbode, L.R. en R.V. De Ze
vensteen, P.C. en R.V. Bronckhorst, Ten-
nisclub De Nieuwe Hellewei, W. Baak-
se Boys, Volleybalvereniging W.I.K.,
Tourclub Steenderen, Tourclub Baak,
Ijsclub De Molenkolk en F.C. ARCI. Van
deze verenigingen hadden de Henge
laarsvereniging en de Postduivenver-
eniging zich afgemeld. De uitnodi-
ging naar de Tennisclub is door een
verkeerde adressticker onjuist be-
zorgd. D.O.G. Baak en F.C. ARCI waren

> zonder bericht afwezig en de biljart-
verenigingen waren bewust niet uitge-
nodigd. Ook niet uitgenodigd waren
de biljartvereniging, motorclub, de
darters en de muziekverenigingen,
maar ook de A.C.Z., Stichting Activitei-
ten Commissie Zwembad Steenderen
ontbrak.
Om eventuele andere dan de uitgeno-

t digde sportverenigingen te kunnen

bereiken, had de voorzitter van S.V.
Steenderen, de heer Henk Onstenk,
deze brief ook naar de redacties van
de plaatselijke weekbladen gestuurd.
Uiteindelijk woonden van de elf aan-
wezige verenigingen 20 mensen de
vergadering bij.
Centrale vraag was: Welke verenigin-
gen hebben wél en welke geen belang
bij een sportfederatie, want welke ver-
enigingen vinden dat ze onder sport
vallen, hebben te maken met gemeen-
tebeleid, accommodatie beleid en der-
gelijke! Doelstelling van deze avond
was om mogelijkheden te onderzoe-
ken om sportverenigingen te bunde-
len en het belang van deze bundeling.
Duidelijk is wel dat de ongeveer 150
sportverenigingen onder één sport-
commissie meer te vertellen zullen
hebben dan 5 keer 30 verenigingen!
Grote wens van de aanwezigen is wel
dat alle accommodaties is de Gemeen-
te Steenderen gehandhaafd blijven!

Namens de Gelderse Sport Federatie
was sportconsulent Barry Leenders
aanwezig. Hij hield een inleiding over
mogelijke werkwijzen van een sportfe-
deratie. Besturen van sportverenigin-
gen regelen subsidies, bepalen jeugd-
beleid en vele andere zaken en hebben
zo met de gemeente te maken. Nu de
Gemeente Steenderen niet meer be-
staat en is opgegaan in de Gemeente
Bronckhorst, zullen er veranderingen
komen. Er is een nieuwe Burgemees-
ter, Wethouders en Raad waarbij het
beleid opnieuw moet worden gehar-
moniseerd, afgestemd op elkaar. Soms
is dat gunstig voor een vereniging,
maar niet altijd.
Sportverenigingen kunnen nu gaan
kiezen. Of ze wachten het geboden
nieuwe beleid af. Hierbij is wel in-
spraak mogelijk, maar dit is in de
praktijk niet meer dan meer informa-
tie krijgen. Ze kunnen ook actief zijn
en contact blijven zoeken met ge-

meente per vereniging.
Ook is mogelijk om actief te zijn en de
krachten te bundelen in een comité,
raad, federatie, of iets dergelijks, die
de belangen kan behartigen en in een
later stadium een adviserende rol kan
hebben. Hierbij is het mogelijk om te
toetsen aan normen, die vergeleken
kunnen worden met andere gemeen-
ten.
De oprichtingscommissie gaat zich
buigen over de invulling van de bun-
deling. Welke rol de verenigingen
gaan spelen, hoe en met welke men-
sen is nog niet bekend. Hoe worden
deze mensen benoemd? Ook zijn er ve-
le vormen van overleg mogelijk. En
hoe wordt stemrecht geregeld? Er zijn
nog veel onduidelijkheden. Voorkeur
is er nu al wel om subcommissies te
willen voor binnen- en buitensporten.
Na alle informatie werd gevraagd wie
als kandidaten in de initiatiefgroep
zitting wilden nemen. Eén kandidaat
had zich telefonisch aangemeld naar
aanleiding van de artikelen in de kran-
ten, namelijk Harry Franck, de oud-ge
meentesecretaris. Voor de tweede kan-
didaat leek niemand van de aanwezi-
gen zich geroepen te voelen. Toch wil-
de Lex de Goede van de Badmintonver-
eniging Steenderen voor een korte ter-
mijn in de commissie plaatsnemen.
Zo kunnen toch twee kandidaten star-
ten bij de eerste vergadering op l fe
bruari 2005! Mocht zich nog een kan-
didaat aanmelden bij Henk Onstenk
(h.onstenk3@chello.nl), schuift de
heer De Goede door naar de reserve
plek.

De nieuwe Gemeenteraad is overigens
op de hoogte van deze actie en de be
leidsmedewerker van Sport ziet hier
een win-win situatie. Voor de sport is
het een gemakkelijke ingang naar de
gemeente toe en voor de gemeente
wordt het gemakkelijk om zaken gere
geld te krijgen. Er zal een gestructu-
reerde respons zijn, door goede com-
municatie tussen federatie en ge
meente.
De oprichtingscommissie belegt
meerdere vergaderingen en zal voor-
bereidingen treffen voor de nieuwe
Sportfederatie. Bij de eerste echte bij-
eenkomst hiervan, worden er een
voorzitter en secretaris aangesteld en
met een schone lei begonnen.

Vogelmarkt Zelhem
Vogelvereniging "Vogelvreugd' Zel-
hem organiseert wederom een vo-
gelmarkt.

Deze vindt plaats op zondag 6 februa-
ri van 10.00 tot 12.00 uur in Cultureel
Centrum de Brink, Stationsplein 12 in

Zelhem. U kunt er vogels kopen en
ook uw eigen vogels te koop aanbie
den. Wilt u eventueel iets weten over
het houden en kweken van diverse
soorten parkieten, kanaries, cultuur
en tropische vogels dan kunt u op de
ze morgen terecht bij een van de leden

van "Vogelvreugd". De toegang is gra-
tis en iedereen is van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u bellen of een
email sturen naar Han Peppelman,
tel. (0314) 62 55 77.
j thpeppehnan@hetnet.nl

Bronckhorst-concert
Het ontstaan van een nieuwe ge-
meente kan zomaar leiden tot
nieuwe mogelijkheden en nieuwe
initiatieven.

Zo hebben het Vordens Mannenkoor
en het Zelhems Mannenkoor het ini-
tiatief opgepakt om gezamenlijk een
"Bronckhorst- concert" te organise-
ren. Waar voorheen tussen koren over
de gemeentegrenzen heen, contact
moest worden gezocht, is het nu

mogelijk binnen de grenzen van
"Bronckhorst" te blijven. Wel is daar-
bij "breed" door de gemeente gekeken
en zal uit elke voormalige gemeente
een koor of orkest deelnemen.

Zo willen het Vordens Mannenkoor
en het Zelhems Mannenkoor laten
horen dat zang en muziek een goed
middel is om te " verbroederen".
Het concert zal op zat. 23 april plaats
vinden in de sporthal in Hengelo.

Zeer veel belangstelling voor het
eerste Regio Bank Bridgetoernooi
Op 22 januari 2005 werd door de
Bridgeclub Bronkhorst het eerste
Regio Bank Bridgetoernooi georga-
niseerd. Het ontstaan van de nieu-
we gemeente Bronckhorst was
hiervoor de aanleiding. Het is de
bedoeling om er een jaarlijks te-
rugkerend evenement van te ma-
ken en de opbrengst te bestemmen
voor een goed doel. De opbrengst
van deze middag was World Ser-
vants.

Dat er voor dit toernooi zeer ruime be-
langstelling was, werd direct bij bin-
nenkomst in de zaal duidelijk. In to-
taal speelden 72 paren, in vijf lijnen
elk met een eigen kleur, een rustig,
sportief toernooi. Maar er waren ook
40 prijzen te verdelen: per lijn waren
vier prijzen beschikbaar en wel voor
de paren l, 2, 7 en 13.

Van de organiserende Bridgeclub
Bronkhorst, die elke donderdagavond
speelt in Den Bremer, speelden 25 pa-
ren mee. Ander paren kwamen van
Bridgeclubs uit de gemeente Bronck-
horst en omstreken, die hiervoor een
uitnodiging ontvingen. Er waren bij-
voorbeeld ook bridgeparen uit Lich-
tenvoorde en Didam. Veel eigen leden

De leden van de World Servants werk-
groep Steenderen was deze hele mid-
dag aanwezig en hielpen onder ande-
re in de bediening en achter de bar.
Ook waren een aantal bedrijven be-
reid gevonden dit Regio Bank Bridge
toernooi door middel van sponsoring
te steunen. Hoofdsponsor was naam-
gever van dit toernooi, de Regio Bank.
Overige sponsoren waren Super de
Boer Steenderen, Autobedrijf Mel-
chers Steenderen en Lederland Zut-
phen. Bovendien werd de zaal deze
middag beschikbaar gesteld door Café
Restaurant Den Bremer en werd per
consumptie een bedrag voor het goe-
de doel gereserveerd.
Nadat alle ronden waren gespeeld en
de laatste scores in de computer wer-
den ingevoerd, nam de voorzitter het
woord. Hij had alleen complimenten
over dit toernooi ontvangen, waarop
een applaus volgde. Hij bedankte ver-
volgens alle sponsoren en uiteraard al-
le aanwezige bridgers. Wilma Beeftink
kreeg antwoord op haar vraag waar-
om juist World Servants het goede
doel werd voor dit eerste toernooi. In
een tijd waarin jongeren in bepaalde
groepen en plaatsen negatief in beeld
komen, zag hij hier in Steenderen jon-
geren iets positiefs doen.

De jongeren van de World Servants groep Steenderen waren heel blij met de opbrengst

hebben meegewerkt om dit eerste
toernooi te kunnen houden, want al-
les moest wel goed verlopen. Voor de
calamiteiten tijdens het spelen werd
een arbiter aangesteld. De heer Pellen-
berg wilde dit graag doen, maar speel-
de ook zijn eigen toernooi. Hij werd bij
een tafel gevraagd om in bepaalde las-
tige spelmomenten te bepalen hoe
verder gespeeld diende te worden.
Een ronde duurde steeds een halfuur,
met elk vier spellen. De bel gaf aan dat
nog vijf minuten speeltijd te gaan was.
Dan mocht geen nieuw spel meer wor-
den gestart. Per ronde werd de score
bijgehouden op formulierrjes, die kon-
den worden ingelezen in de computer.
Het computerprogramma SCANZO
hield zo alle scores bij. Daarna gingen
de paren naar hun nieuwe plek.
Voorzitter Bert Dijkhuizen was zeer
enthousiast over dit eerste toernooi en
over de goede belangstelling. Het werd
een flinke opbrengst voor het goede
doel, World Servants, welke hij al ja-
ren volgt. Hij heeft veel bewondering
en respect voor de jongeren die vrije
tijd en vakantie gebruiken om een an-
der te helpen.

Wilma bedankt alle mensen die had-
den meegedaan met dit toernooi. Ze
had voor de voorzitter een kaartspel
meegenomen, een symbool als dank
voor alles. Op elke kaart van dit spel
waren trefwoorden geschreven: de na-
men van de jongeren van de werk-
groep Steenderen en alles wat te ma-
ken heeft met World Servants. De hele
groep werd naar voren geroepen en de
cheque werd ingevuld: € 1600,00. Er
volgde een groot applaus.
Als laatste werden de percentages van
alle bridgeparen opgenoemd en daar-
na de prijswinnaars. In de A üjn: 1.
Geurts/Jansen; 2. echtpaar Tichelman;
7. Rondeel/Schröder; 13. Van Gastel en
partner. In de B üjn: 1. Besselink/De
Vrught; 2. Tas/Walter; 7. de heren Dek-
ker/Van Wanrooy; 13. Bak en partner.
In de C lijn: 1. Wagenvoort en part-
ner; 2. Warnaar/Gasselink; 7. Schut/
Dijkhuizen; 13. Rondeel en partner. In
de D lijn: 1. Ritmeier en partner; 2.
Keizer/Jansen; 7. Lebbink en partner;
13. echtpaar Oldenhave. En in de E
lijn: 1. Deunk en partner; 2. Takken-
kamp en partner; 7. Agelink/Berends;
13. Maandag/Wenneker.



Bouwen: nieuw - historisch - karakteristiek
Timmer- en aannemersbedrijf De Vries is een tra-

ditierijke onderneming met 125 jaar ervaring in de

bouw. Traditierijk, maar zeker niet ouderwets.

Want de kennis van generaties heeft ons een grote

voorsprong gegeven. Ervaring en vakmanschap ver-

ruimen de mogelijkheden, zonder daarbij groei

en ontwikkeling in te perken. Kennis en kunde

over zowel oude als nieuwe technieken in

nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud

sluiten soepel aan bij de specifieke wensen van

de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk.

Timmer- «m aanfteme

DE VRIES

Zethemseweg 14, 1234 AB Hummelo Tel. (0314) 38 12 48 infoOdevrieshummelo.nl www.devfieshummelo.nl
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WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem
Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067

Volleybal in
de Veldhoek

De recreatieve volleybalvereniging de Veldhoek bestaat
uit 4 dames teams, l herenteam en 3 mixteams en met
deze 8 teams speelt de vereniging 4 maal per seizoen
mee in de recreantencompetitie van de NeVoBo.

De teams zijn ingedeeld in verschillende poules (per
poule 4 teams). Men speelt dan op zo'n avond een toer-
nooi van 3 wedstrijden bestaande uit 3 x 2 sets, waar-
van iedere set 13 minuten duurt. De winnaar van de
poule promoveert en de verliezer degradeert. Daarnaast
neemt de vereniging deel aan toernooien die door
andere verenigingen in de regio worden georganiseerd.
Jaarlijks wordt er ook een eigen toernooi georganiseerd,
waar buurt-, straat-, en vriendenteams aan mee kunnen
doen. Dit jaar valt het jaarlijks terugkerende toernooi op
zondag 3 april.
Training

Elke week wordt er op de dinsdagavond getraind van
20.00 tot 21.30 uur. Wie dit wel een leuke en gezellige
vereniging lijkt en wie graag mee wil doen, is altijd van
harte welkom om eens een keer te komen kijken of mee
te trainen. De eerste 3 trainingen zijn vrijblijvend en
hieraan zijn dan ook geen kosten verbonden. De train-
ingen worden verzorgd door een gerenommeerde train-
er, afkomstig uit het profcircuit.

De vereniging traint in het sportcomplex 'de Veld-
hoek' aan de Varsselseweg 55 in de Veldhoek (Hengelo
(G)).

Al 8 jaar de beste kwaliteit
voor de scherpste prijs

ZONWERING
ROLLUIKEN

4™ RAAMDECORATIE
goedkoper GARAGEDEUREN

bel nu: 0314 - 389393
voor vrijblijvend advies

of een vrijblijvende offerte

De 2005 prijzen zijn binnen!

PROFITEER VAN ONZE
VOORJAARSKORTING!

Showroom: Torenallee 8, 6999 DD Hummelo

Open: ma.- vrij. 9.00 -17.00 uur, za. 9.00 -16.00 uur

VANAF MAANDAG 31 JANUARI
TOTENMETVRUDA6

4 FEBRUARI ZIJN WIJ GESLOTEN
I.V.M. GROOT ONDERHOUD

Velswijks Toneel speelt
'de wormensoppers5

De Velswijkse toneelvereniging staat 29 januari a.s. op de
planken. Dit jaar wordt 'de wormensoppers', een blijspel in
3 bedrijven, opgevoerd.
Het blijspel speelt zich af op een camping. Daar verblijven
onder andere de families van Wely en Bonekamp. De heren
hebben een iets andere manier van vakantie vieren dan hun
echtgenotes. Als er zich dan ook nog andere mensen mee
gaan bemoeien, wordt het wel erg moeilijk om de vrede te
bewaren.De middagvoorstelling begint om 14.00 uur (zaal
open 13.30 uur). De avondvoorstelling begint om 20.00 uur
(zaal open 19.30 uur)
In de pauze vindt een verloting met mooie prijzen plaats.

Nationaal kampioen
in de Buffelshoek

Volgens de buurt heeft Jan Loskamp de Buffelshoek, een gezellige buurt aan de
Schooltink-weg in de Velswijk, op de kaart gezet door Nationaal kampioen te worden als
springruiter in de veteranen klasse. Met zijn paard Mistery Girl bleek hij in de L-klasse
de beste ruiter na de klassieke manche, de barrage en de progressieve manche. Na de
eerste wedstrijd leek het er nog niet op dat Jan bij de besten zou gaan eindigen, maar
zowel Jan als zijn paard zijn fanatiek en komen in het progressieve parcours beter tot
hun recht, omdat de snelheid daarbij een belangrijke factor is.

In totaal deden 50 ruiters mee aan het Nationale
kampioenschap, dat op zaterdag 15 januari in
Putten werd verreden. Jan's paard Mistery Girl
is ook echt een beetje een mysterieus paard,
want aanvankelijk kwam hij al uit in de M-
klasse, maar doordat Mistery een keer in een
hindernis sprong, leek het erop dat haar carrière
voorbij was. Ze was bang. Maar Jan gaf niet op,
ging een stapje lager en wist Mistery weer op

het goede pad te krijgen met als kroon op het
werk dit Nationale kampioenschap in de
L-klasse. Met dit resultaat is Mistery weer hele-
maal terug en zal Jan volgend seizoen weer in
de M-klasse starten.

Op de foto ziet u Jan Loskamp met Mistery
Girl.



Hondenbezitters opgelet!
Hoe voorkom ik klitten? Hoe moet ik mijn hond borstelen of kammen?

Welke borstel is het beste? Haaruitval, huidschilfers en huidjeuk wat kan ik daaraan doen?

Kortom heeft u vragen over de vacht/huid verzorging van uw hond, kom dan donderdag
10 februari naar onze informatie middag. Onze trimsters en het winkelteam zullen aanwezig zijn.

Natuurlijk geheel GRATIS.
Heeft u interesse, bel ons dan om een tijd af te spreken. Dan kunnen wij in kleine groepjes werken.

PS natuurlijk bent u altijd welkom voor vragen over dit onderwerp.

www.dierenspeciaalzaak.com • www.vijverpomp.nl • www.hondenbrillen.nl

www.canto.nl • www.hondenkleding.nl • ONZE NIEUWSTE SITE WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Dierbaar

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem
Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067

Stationskoffiehuis
wordt

'de Mallemolen'
Met de opening van café/zaal 'de Mallemolen' is het project van Henk
Bulten afgerond. Anderhalfjaar geleden begon hij aan een grote restau-
ratie van het gemeentelijke monument en voormalig Stationskofflehuis
dat bij de oudere Zelhemmers bekend staat onder de naam 'Nolda',
genoemd naar de laatste karakteristieke eigenaresse. Nog voor Henk
Bulten aan de klus begon, hadden Rudy van Gurp en José Heuvelman
zich al bij hem gemeld. Zij hadden zich bij brouwerijen en horeca-
makelaars gemeld als belangstellenden voor een dorpscafé in deze regio
en bij het zien van het toen nog vervallen pand kregen zij direct het
'tsjakka-gevoel' en ook de eerste kennismaking met de inwoners van
Zelhem gaf hen het gevoel dat ze zich hier thuis zouden gaan voelen.

Rudy en José hebben allebei
de nodige horeca-ervaring.
José groeide op in 't Boekje

in Bathmen (café, zaal,
disco, restaurant, cafetaris,
partykelder) en Rudy (af-

komstig uit Lettele) werkte
19 jaar bij het Mercure Hotel
in Deventer.

Ondernemersvereniging
Hummelo, Keppel en Drempt een feit

Een verrassend groot aantal ondernemers uit de dorpen Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel
en Voor- en Achter-Drempt was ingegaan op de uitnodiging om maandag 17 januari deel te
nemen aan de oprichtingsvergadering van een ondernemersvereniging voor deze dorpen.
Vanaf 19.00 uur stroomden de genodigden, circa honderd in getal, de grote zaal van 'De
Gouden Karper' binnen.

De diversiteit aan ondernemingen is verrassend groot, van
een bedrijf voor spingkussenverhuur tot een bakkerij, een
supermarkt, een ontwerpbureau tot diverse bouwbedri-
jven, een antiquariaat, een schoonheidssalon en een hon-
denuitlaatservice.
Frans Janssen van de Hummelose Sparsupermarkt, tot
nog toe de enige vertegenwoordiger van het lokale bedri-
jfsleven in het Ondernemersplatform van Bronckhorst,
sprak het openingswoord, waarin hij nog eens met nadruk
wees op het belang van een bundeling van de krachten, nu
door de gemeentelijke herindeling het directe contact met
de ambtenaren en wethouders en de korte afstand naar het
gemeentehuis radicaal zijn veranderd.
De gemeente Hummelo en Keppel, met zo'n 4.000
inwoners maakt nu deel uit van de gemeente Bron-ckhorst
met 38.000 inwoners. Janssen is inmiddels opgenomen in
het Ondernemersplatform van de nieuwe gemeente, maar
wil dat war daar aan de orde komt terug kunnen koppelen
naar een achterban van mede-ondernemers uit zijn eigen
buurt. Tot gister-avond ontbrak die achterban bij het ont-
breken van een ondernemersvereniging.
Mede dankzij sponsoring van de Rabobank kregen de
aanwezigen een uitgebreid en smakelijk winterkost-buffet
aangeboden, dat men zich goed liet smaken. Daarna kreeg
Peter Hendriks van de Kamer van Koophandel het woord.
Ook hij wees de samengekomen ondernemers op nut en
noodzaak van lokale samenwerking. Daarnaast draait het,
volgens de heer Hendriks, in het bedrijfsleven om de drie
k's: kennis, kunde en kassa. Wanneer men bereid is ervar-
ing op deze gebieden met elkaar te delen zal er een
gezonde synergie ontstaan waar iedereen beter van wordt.
Ondernemers krijgen te maken met maatschappelijke
veranderingen als vergrijzing, nieuwe regelgeving die in
toenemende mate vanuit Brussel wordt aangestuurd, tech-
nologische ontwikkelingen en schaalvergroting. Wanneer
men voor dit soort zaken de mening van collega-onderne-
mers kan ho-ren, zal dat een grote steun zijn. Het belang
van be-hartiging van lokale belangen in een groter ver-
band is daarom zo belangrijk.
Doel van deze avond was om erachter te komen of er vol-
doende draagvlak is voor het oprichten van een onderne-

mersvereniging. Als dat zo blijkt te zijn, moeten er ook
meteen spijkers met koppen worden geslagen en een
bestuur worden benoemd. Als minimum voor de op te
richten vereniging is een getal van 25 leden vastgesteld.
Hans Keuper was uitgenodigd om de stemming on-der de
aanwezigen te toetsen. Zoals gebruikelijk, richtte hij zich
in onversneden Achterhoeks -'plat praoten geeft
onmundig voordeel'- tot de aanwezigen en poneerde hij
een zevental stellingen. Door het opsteken van de hand
kon men laten blijken of men het er al dan niet mee eens
is of geen mening heeft.
Allereerst wilde Keuper antwoord op de vraag: 'Wat
kniept-oe'? Wat is het belang van een ondernemersv-
ereniging voor Hummel, Keppel en Drempt? Kun je niet
net zo goed lid zijn van de ondernemersvereniging van
Hengel?'
'Wordt belangenbehartiging van lokale ondernemers van
meer belang nu we deel uitmaken van een grotere
gemeente?' was één van de overige vragen. Ook vroeg
Hans Keuper of men het eens of oneens is met de stelling
dat in het nieuwe, overkoepelende ondernemersplatform
een lokale ondernemersvereniging niet mag ontbreken?
Levert een netwerk van ondernemers een meerwaarde
voor het eigen bedrijf op? Gaandeweg spitste de vraag-
stelling zich toe op de bereidheid om lid te worden van
een nieuw op te richten ondernemersvereniging.
De heer Keuper eindigde met de vraag of er mensen zijn
die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie.
Frans Janssen, die al veel voorwerk heeft verricht, werd
met algemene bijval als bestuursvoorzitter aangewezen.
Ook een secretaris en een penningmeester stelden zich
kandidaat en de aanwezigen maakten door applaus hun
waardering kenbaar.
In een afsluitend woord concludeerde Frans Janssen
tevreden dat de ondernemersvereniging is geboren, l-r
werden kaarten uitgedeeld waarmee men zich als lid kan
aanmelden. Na telling bleek dat ruim veertig ondernemers
zich als lid hebben opgegeven, waarmee het gestelde min-
imum van 25 ruimschoots is overschreden.
De ondernemersvereniging van Hummel, Keppel en
Drempt is een feit.

Toen ze samen besloten om 'voor zichzelf' te beginnen
stond de naam van hun eventuele café al vast, want ze
hadden een schilderij van een draaimolen in hun
woonkamer hangen en de gedachte van 'de Mallemolen
van het leven' trok hen aan als basisgedachte voor de
bedrijfsvoering. Dat schilderij heeft nu inmiddels een
plekje gevonden achter de bar in het café.
José: "We vinden dat we een heerlijk plekje gevonden
hebben en we gaan er met z'n tweeën tegenaan om er
iets van te maken. We vinden vooral de combinatie van
het café met een kleine zaal prettig. Het past in deze tijd.
Mensen willen niet meer zo'n groot feest en in onze zaal
kun je met groepen tot tachtig personen prima feest
vieren. Wij zorgen er graag voor dat het feest een succes
wordt."
Rudy en José zijn zich bewust dat het geen 'van 9 tot 5
baan' is en dat er vele uren gaan zitten in het draaien van
een dorpscafé. Rudy: "Waarschijnlijk moet je er mee
opgegroeid zijn om dit leuk te vinden. Nu geldt dat toe-
vallig voor ons. Je doet ons echt geen plezier met een
van negen tot vijf baantje."
Inmiddels begint het al te lopen met de feestjes, want
door de steun van de familie Bulten zijn er al een aantal
afspraken voor feesten in de maand januari gemaakt.
Sinds vorige week wonen Rudy en José ook boven het
café en kunnen ze huis en café verder gaan inrichten.
Op donderdag 3 februari gaat het café open en kunt u op
zes dagen van de week instappen in de Mallemolen.
Op dinsdag is het café gesloten.

Wasserburgen in
Munsterland

Het prachtige Munsterland wordt ook wel het land van de
Wasserburgen genoemd. In het verhaal, ondersteund door
dia's, dat Jan Berends maandag 31 januari a.s. vanaf 20.00
uur precies houdt voor de Zelhemse a f d e l i n g van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, wordt de geschiede-
nis van deze kastelen in het algemeen en van een aantal in
het bijzonder, belicht.
Hülshoff bij Munster is bijvoorbeeld de geboorteplaats van
de beroemde dichteres Annette Droste. Nordkirchen wordt
wel het Westfaalse Versailles genoemd. Burg Vischering
staat bekend als het Doornroosjesslot en Lembeck heeft een
prachtig rododendronpark.



• Hoofdband en brilveren incl.

• Verwisselbare lenzen

• Clima-control
• De mooiste oplossing voor

brildragersü! (brilsterkte
in clip aan binnenkant)

v.a. € 186.-
SIEMERINK

opticien/juwelier

support your vision

Zutphenseweg 7

7251 DG Vordert

Tel. (0575) 55 15 05

brillen
contactlenzen

barometers
sieraden

uurwerken
reparaties

taxaties

AUTOBEDRIJF

WOLTERS & WOLTERS
RUURLO

Spoorstraat 14, 7261 AE Ruurlo
Tel.: 0573 - 45 18 01 Fax: 0573 - 45 27 03

AudiA.3 Groen metallic 1999 12.950,-
Mazda Demio 1300 Rood metallic 2000 8.500,-
Nissan 100 NX Rood 1991 2.900,-
Opel Astra 1600 Zwart metallic 1998 8.750,-
Peugeot 205 Wit 1989 1.500,-
Peugeot 406 Blauw metallic 1995 3.900,-
Renault Kangoo 1400 Blauw 2000 9.750,-
Renault Megane Grijs metallic 1996 5.500,-
Renault Megane Break Groen metallic 1999 10.500,-
Renault Scenic 2.0 Groen metallic 2000 16.750,-
Renault Scenic 1.6 Groen metallic 2001 16.750,-
Renault Twingo Air Blauw metallic 1998 5.500,-
Subaru Impreza Plus 2.0 AWD Blauw metallic 1998 9.500,-
Subaru Impreza 1.6 AWD Zilver metallic 1999 8.950,-
Subaru Justy 4wd Blauw metallic 1998 3.950,-
Subaru Justy 4wd Groen metallic 1998 4.900,-
Subaru Justy 4wd Rood metallic 1999 5.900,-
Subaru Legacy Station Rood metallic 1994 3.500,-
Subaru Legacy Blauw metallic 1995 3.500,-
Subaru Legacy Automaat Zilver metallic 2000 12.500,-
Volkswagen Golf Tdi Blauw 2000 11.750,-
Volkswagen Golf 1600 Zilver metallic 1998 9.250,-

www.wolters-wolters.nl info@wolters-wolters.nl

Verkoop en onderhoud alle merken

Specialist in Subaru

AGAVOND22JUU

RDAGAVOND 23 JULI

j IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB, STICHTING VLUCHTELING, TEAR FUND,

Help
slachtoffers
aardbeving

Azië!

www.giro555.nl

Giro

SHO
Den Haag ï

De hulporganisaties zijn in actie. Help nu en geef.

Wij zijn op zoek naar
VAKANTIEMEDEWERKERS

Leeftijd vanaf 17 jaar.

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

d rukke r i j Weevers

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

Hé verplegende Zin in een werkvakantie?
Wil jij de Zonnebloem helpen om 7.200 langdurig zieken en (zwaar)
lichamelijk gehandicapten een onvergetelijke vakantie te bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons team van ruim 7.000 vrijwilligers. Het kost je
een weekje van je vrije tijd, maar je krijgt er dan ook heel wat voor terug.

«ouxooum

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

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

de Zonnebloem®
Postbus 2100, 4800 CC Breda Postbank 10 98 510
E-mail info@zonnebloem.nl lnternetwww.zonnebloem.nl

U wilde toch meer gaan bewegen?
Wist u dat collecteren een heel gezonde bezigheid is? Het is goed voor de been- en

armspieren, vooral als de collectebus gaandeweg voller raakt. Komt u in de week

van 13 t/m 19 maart graag in beweging als collectant voor het Reumafonds, meldt

u zich dan aan bij Geertje van den Berg, 1020-589 6471.

word collectant (Reumafonds
*̂" Sterk i'n beweging



Henk Hellegers na terugkomst in Vorden:
'Monteurs zijn de helden van Dakar*!

Henk Hellegers, net een dag terug van de rally Barcelona-Dakar, hoeft
geen seconde na te denken over de vraag, welke gebeurtenis tijdens de-
ze monsterrally de meeste indruk op hem heeft gemaakt. Henk: " Het
overlijden van de Italiaanse motorcoureur Fabrizio Meoni (47). Een ont-
zettend aardige man, eigenlijk de vaandeldrager van Parijs-Dakar. Hij
heeft ongeveer 15 keer aan deze rally meegedaan en heeft Parijs-Dakar
ook een paar keer gewonnen. Ik kende hem goed. Vier weken voor de
eerste editie van wat nu Barcelona-Dakar heet, hebben wij in Tunesië
auto's getest. Daar was Fabrizio ook aanwezig.

Wij zijn toen veel met elkaar opgetrok-
ken. Hij was ook een goede kennis van
onze coureur Thieny Magnaldi. Fabri-
zio vertelde mij dat deze Barcelona-Da-
kar zijn laatste rally zou worden. Hij
wilde ermee stoppen. Dat dit ook let-
terlijk zijn laatste race bleek te zijn ,
heeft enorme indruk op mij gemaakt.
De hoorde het onderweg. Grote versla-
genheid binnen het deelnemersveld.
Met name de motorcoureurs waren
hevig aangeslagen. Een paar dagen er-
voor was immers ook de Spaanse mo-
torrijder José Manuel Perez om het Ie
ven gekomen. Daags na het overlijden
van Fabrizio Meoni is de etappe voor
de motorcoureurs geneutraliseerd, ve-
len waren op dat moment niet in staat
om te rijden.

Op de dag van zijn overlijden hebben
we Fabrizio 's avonds herdacht. Alle
maal op de knieën en gebeden. De
race werd de andere dag vervolgd met

aan de spiegels van de auto's een
rouwband en een rouwband om de
arm van de motorrijders. Thierry Mag-
naldi reed de rest van de rally verder
met grote zwarte band over de auto",
zo zegt Henk Hellegers. Terwijl Henk
zijn verhaal doet, luistert echtgenote
Barbara aandachtig mee. Bange gevoe
lens bij haar, wanneer deze onheil-
spellende berichten Nederland berei-
ken? Barbara: "Natuurlijk ben ik wel
eens wat angstig. Aan de andere kant
toch weer een gerust gevoel, want
Henk is zeer ervaren en weet heel
goed waar hij mee bezig is", zo zegt ze,
terwijl ze de pers koffie met gebak ser-
veert. Gebak vanwege het feit dat man-
lief weer heelhuids thuis is en dat
heuglijke feit wil men in huize Helle
gers maar wat graag vieren!

OUDEJAARSAVOND
IN BARCELONA
Zelf heeft Barbara Hellegers ook nog

even aan de rally kunnen proeven.
Zegt ze: "Ik ben samen met een vrien-
din naar Barcelona gevlogen. (Daar
vond ook de proloog plaats, red.) We
hebben vanwege de overweldigende
mensenmassa niet veel van de race
kunnen zien. Wij zijn gezellig de stad
ingegaan. Het belangrijkste voor mij
was om Henk weer "even" te zien. Wij
hebben daar met zijn tweetjes in Bar-
celona "Oud en Nieuw" gevierd. Dat
was de tweede keer in tien jaar tijd dat
we op Oudejaarsavond samen waren".

Intussen zijn de beide zoontjes ook
heel blij dat hun papa weer thuis is.
De kleine Jurriaan (2) drentelt voort-
durend om papa heen. Henk: "Toen
wij gisteren vanaf Schiphol met de au-
to naar Vorden reden, heeft Ties de hè
Ie weg mijn hand vastgehouden. En
wat zegt de zesjarige Ties zelf: "Ik vind
het heel leuk dat papa weer thuis is.
Nee hoor, ik wil nooit mee, het is daar
(lees Afrika) veel te heet", zo zegt de
kleine wijsneus met een brede grijns
van "ik weet er alles van"!!

Henk Hellegers (voor hem was het al
weer de zesde Dakar rally) fungeerde
tijdens deze monsterrace over ruim
9000 kilometer, als teammanager van
"Fast & Speed Rally Raid", het bedrijf
van directeur en eindverantwoordelij-
ke Johnny van Hakvoort. Johan Elfrink
van "KS Nederland Al Kozijnen" uit

Zutphen, het bedrijf waar een paar da-
gen voor het begin van de race de
vrachtwagens en buggies bezichtigd
konden worden, was hoofdsponsor
van het team. Er werd onder leiding
van Hellegers met drie teams meege
reden. Eén buggy werd bestuurd door
de Fransman Thierry Magnaldi met
als navigator de Belg Jean Paul Fort-
homme; één buggy met Cor Euser en
navigator Gerard Jimmink en één bug-
gy met de Belgen Bernard Dhont en
Raymond Geerts.

Henk bestuurde, wat betreft het bege
leidingsteam, zelfde truck (Ginaf 6x6).
Het "rijdend magazijn" of zoals Henk
het aanduidde "het hart van het
team". Wanneer de Vordenaar de me
dewerkers de revue laat passeren
komt hij al heel snel tot de conclusie:
"De monteurs zijn de helden van Da-
kar. Wat deze mensen presteren, onge
looflijk, dikwijls de hele nacht sleute
len en dan 's morgens al weer vroeg op
pad, via de alternatieve route naar de
volgende finishplaats en dan probe
ren onderweg in de truck nog een
paar uren slaap te pakken", zo zegt
Henk die om de namen van chef mon-
teur Roei Brusse en zijn mannen Roy
Damkot, Frits Duizendstra, Richard
Schepers, Marco Nijman, Fred Hen-
driksen en de Belg Philip Merpoel bij
wijze van spreken een "gouden rand-
je" wil aanbrengen. "Petje af voor de
ze mannen" zo zegt Henk

Over zijn eigen inbreng als teammana-
ger maakt Henk tijdens het gesprek
geen grote ophef, terwijl een teamma-
nager toch met "duizend en één din-
getjes" te maken heeft met als één ul-
tiem doel, de ploeg, de rijders, het be
geleidingsteam, de buggies en ander
materieel heelhuids aan de finish te
brengen. Wat dat betreft heeft Henk
Hellegers in deze uitgave van Barcelo-
na-Dakar heel wat voor de kiezen ge
kregen. Henk: "Wij zijn apetrots op de
prestaties van Thierry Magnaldi. Uit-
eindelijk is hij samen met Jean Paul
Forthomme in het eindklassement als
8e geëindigd. De laatste vier etappes fi-
nishte hij constant bij de eerste vijf. In
de laatste etappe werd hij zelfs twee
de. hi deze auto- klasse was Thierry de
eerste buggy en het eerste privé-
team", zo zegt Henk Hellegers die
hoopt de Fransman weer voor de vol-
gende Barcelona-Dakar (2006) te kun-
nen contracteren voor "Fast & Speed
Rally Raid". Zegt hij: "We hebben laten
zien dat de prestatie van Magnaldi in
2004 (9e plaats) geen toevalstreffer
was. Het is gebleken dat wanneer je
over een goed team en een goede auto
beschikt, je best goed kunt presteren".

55 UREN ONAFGEBROKEN
ZONDER SLAAP
Voor de beide andere equipes eindigde
de rally in een hachelijk avontuur

waar coureurs en navigators nog wel
eens een nachtje van wakker hebben
gelegen. Voor zowel het team van Ber-
nard Dhont/ Raymond Geerts, als het
team van Cor Euser/Gerard Jimmink
betekende de zesde etappe: einde ver-
haal! De Belgen kwamen vanwege een
grote achterstand 's nachts vast te zit-
ten in de etappe van Smara naar Zoue
rat. Geen machinepech, maar ze kon-
den gewoon niet verder. Zand, zand,
duisternis, de weg kwijt, ze zagen het
niet meer zitten, psychisch ging het
niet meer. De buggy was gestrand op
135 kilometer vanaf de finish.

Bij het team Cor Euser/Gerard Jim-
mink was de achteruitdrager afgebro-
ken. Dit euvel kon niet op tijd verhol-
pen worden. Wij hebben toen onder-
delen voor Euser ingeladen en zijn in
het donker op pad gegaan om de ge
strande coureurs te helpen.

Voor de zekerheid een lokale inwoner
meegenomen. De afstand naar Cor Eu-
ser bedroeg "hemelsbreed" 98 kilome
ter, de Belgen zaten op 135 kilometer
van ons verwijderd. In eerste instantie
volkomen duisternis, de truck kwam
diverse keren in het woestijnzand vast
te zitten. Dat betekende uitgraven,
weer vast, uitgraven, weer vast en zo
ging dat een hele poos door. Een ha-
chelijke situatie met toch grote risi-
co's. Als er wat zou gebeuren, nie
mand weet waar je bent. Zelfs onze lo-
kale metgezel wist het niet meer. We
hebben over deze 98 kilometer in to-
taal 15 uren gereden!!

Goed, Cor Euser en Gerard Jimmink
hebben we geholpen en daarna verder
op zoek naar de twee Belgen. Die had-
den intussen al twee nachten in de
woestijn doorgebracht. Toen wij naar
hen onderweg gingen, hadden we na
4,5 uur rijden pas 3,5 kilometer afge-
legd. We hebben toen besloten om te
wachten tot het licht werd.

Al met al betekende het dat wij 55
uren onafgebroken in touw waren ge
weest. Hoewel teleurgesteld over het
uivallen van beide equipes, natuurlijk
toch hartstikke blij dat we onze men-
sen en auto's terug hadden. Gelukkig
was er de volgende dag in Atar een
rustdag. Vier uur achtereen kunnen
slapen.

Ik was toen wel helemaal "van de we
reld", zo zegt Henk. Over twee weken
vertrekt Henk Hellegers naar de ha-
venplaats Le Havre om daar het mate
rieel op te halen. Eerst nog de komen-
de dagen de financiële zaken afwikke
len. Vervolgens op l april (geen grap)
naar Tunesië, de eerstvolgende rally
die op de agenda staat. En ondertus-
sen al weer contacten proberen te leg-
gen voor de volgende editie (2006) van
de rally Barcelona-Dakar!!

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

drukker i j Weevers

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

P.C. 'de Graafschap'
Zaterdag 22 januari jl. was er een
springwedstrijd voor pony's in Bar-
chem, daar behaalde Sebastiaan
Hamer met Yvonne een Ie prijs in
de klasse L.

Zondag 23 januari jl. bij de dressuur-
wedstrijd in Brummen behaalde Mant

Kouwenhoven met Sara een 3e prijs in
de klasse L2 met 156 punten.

Hester Slegt met Woodrow Garis broo-
ke een Ie prijs in de klasse LI met 171
punten. Nijnke Woerts behaalde met
Nina een 4e prijs in de klasse B met
158 punten.

Expositie poesiealbums
Ter gelegenheid van de dag van de
poëzie op 29 januari aanstaande,
wordt er vanaf die dag in de biblio-
theek te Vorden een expositie van
poesiealbums gehouden.

De afgelopen weken hebben diverse
vrouwen in Vorden en omgeving,
spontaan hun poesiealbum aan de

bibliotheek uitgeleend. Sommige al-
bums dateren uit de 19e eeuw. Biblio-
theek Vorden is deze dames en meis-
jes dankbaar voor hun medewerking.
De expositie op zich is de hele maand
februari tijdens de openingsuren van
de bibliotheek, op de benedenverdie-
ping van de bibliotheek te bezichti-
gen.
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Tegelbedrijf Bulten B.V. voelt zich thuis in buurtschap Medler

Tijd voor open huis op vrijdag 28 januari
Een sommelier en roerganger
zijn geboren!
Verborgen culinaire talenten komen naar boven tijdens tweede dag kookcursus

-• Bijna een jaar geleden verhuisden
Marcel en Joke Bulten met hun
twee kids, de thans 8 jarige Anne
en 6 jarige Thijs, vanuit het dorp
naar de Houtwal in het buurtschap
Medler. Daar kocht Marcel in 2003
een woonhuis en een daarnaast ge-

^ legen professionele bloemenkas
met wagenloods. Marcel Bulten:
"Wij (Tegelbedrijf Bulten B.V.) be-
schikten aan de Hoetinkhof in Vor-
den, met het oog op de toekomst
over te weinig bedrijfsruimte. Toen
mijn vader eind 2002 vanwege het
bereiken van de pensioen gerech-
tigde leeftijd uit het bedrijf stapte,
hebben wij hier en daar al naar een
geschikte locatie gezocht.

Het werd dus uiteindelijk het Medler.
Een mooi woonhuis dat in 1985 is ge
bouwd. De naast de woning gelegen
bloemenkas en wagenloods hebben
we gesloopt en op de fundering heb-
ben we dit pand gebouwd. Een flinke
opslagruimte, waar alle materialen
zijn opgeslagen die ons bedrijf nodig
heeft. Geen tegels, die worden altijd
rechtstreeks bij de klant afgeleverd.
Onze zeven medewerkers, waaronder
één via het leerlingenwezen, vertrek-

»• ken van hieruit naar hun werkplek.
Verder in dit pand een kantine en hier
aan de voorzijde dus het kantoor", zo
zegt Marcel Bulten, directeur van Te-
gelbedrijf Bulten B.V.

Joke Bulten, echtgenote en "rechter-
hand" van Marcel, had aanvankelijk
toch wel de nodige twijfels om vanuit
Vorden naar het Medler te verkassen.
Zegt ze: " We hadden het in het dorp
goed naar de zin. De kinderen gingen
met plezier naar de school op het Ho-
ge, ze hadden daar hun vriendjes.
Toen we besloten naar het Medler te

.̂ verhuizen, vroegen wij ons natuurlijk
wel af hoe de kinderen dat op zouden
pakken. In de eerste plaats de verande-
ring van de school. Wij zijn in februa-
ri verhuisd maar hebben al direct na
de kerstvakantie de kinderen naar
school "De Kraanvogel" laten gaan.
Het bevalt hen daar prima. Wat ons
toch wel heeft verrast, het feit dat er
hier op het Medler nog zoveel ouders
met kleine kinderen wonen. Boven-
dien hebben we hier een gezellige
buurt", zo zegt Joke Bulten.

Zelfwas zij vroeger kleuterleidster, ge-
volgd door een kantoorbaan. Alvorens
zij Marcel in het familiebedrijf ging as-
sisteren, verzorgde zij al de admini-
stratie bij haar schoonvader Wim Bul-
ten. Deze Wim Bulten werkte vroeger
bij een aannemersbedrijf met als spe-
cialisatie het metselen. Na wat andere
werkzaamheden in deze bedrijfstak
raakte hij gespecialiseerd in het tegel-
werk, waarna Bulten senior in 1982
het besluit nam om voor zich zelf als
tegelzetter te beginnen. Dat hij later
bij zijn pensionering door zoon Mar-
cel zou worden opgevolgd, stond eind
jaren tachtig/ begin jaren negentig,
beslist niet in de sterren beschreven!

BIJ PA IN DE ZAAK
Marcel Bulten:" Ik zag het meer in de
auto 's zitten. Zo ben ik een aantal ja-
ren werkzaam geweest als chef mon-
teur bij autobedrijf Lenselink. Ik had
het daar goed naar de zin. Toch heb ik

* mij op gegeven moment afgevraagd,
"ligt mijn toekomst hier of wil ik toch

wat anders"? Juist op dat moment
kwam mijn vader met het voorstel om
bij hem in de zaak te komen. Ik heb
daar ja op gezegd, ik wist wat het werk
inhield, want ik had mijn vader al di-
verse keren, zoals bijvoorbeeld in de
vakanties, geholpen. Wel heb ik de eer-
ste jaren meteen diverse cursussen ge-
volgd om mij helemaal in het vak van
tegelzetter te bekwamen.

Het volgen van cursussen deed ik al
zeer frequent in de autobranche. Dat
was daar heel normaal. Wat dat be-
treft kan "de bouw" daar nog wat van
leren! Voor mij ook een voordeel dat ik
vanuit mijn functie als chef monteur
gewend was orn leiding te geven. Dat
kwam mij later goed van pas", zo zegt
Marcel Bulten die inmiddels al weer
enkele jaren de scepter zwaait bij het
gelijknamige tegelbedrij f. Zoals ge-
zegd zeven medewerkers die in de re-
gio in de cirkel Apeldoorn, Doetin-
chem, Borculo de klanten bedienen.
Marcel Bulten brengt inmiddels de
meeste tijd op kantoor door. Niet al-
leen leiding geven aan het personeel
(zonder hen ben je nergens, zo zegt
hij) maar houdt hij zich tevens bezig
met de calculaties, de planning, maga-
zijnbeheer, klantenbeheer. Indien no-
dig gaat Marcel Bulten zelf mee op
karwei. Niet alleen om de feeling met
het vak te houden, maar ook omdat
hij het werk als tegelzetter leuk vindt!!

OPDRACHTGEVERS
Marcel: " Wij werken voor 85 procent
in opdracht van aannemers. Veel van
hen zijn al klant vanaf de periode dat
mijn vader de zaak runde. Onze speci-
aliteit is het keramische tegelwerk, zo-
als bijvoorbeeld het aanbrengen van
tegels in badkamers. Eigenlijk al het
tegelwerk dat in- en rondom het huis
voorkomt zoals terrassen. Ook doen
wij veel op het gebied van natuur-
steen. Nee, straatwerk doen we niet,
wel zonodig bouw- en verbouwwerk-
zaamheden, stukadoorwerk en dat
soort zaken. Ongeveer 15 procent van
onze klanten zijn particulieren, vaak
hetzelfde soort werkzaamheden maar
ook veel lux tegelwerk.

Intussen rolt er een bouwtekening op
het beeldscherm van de computer bin-
nen. Kijk, zegt Marcel een tekening
met een prachtige badkamer. Ons
wordt gevraagd om een offerte voor
het tegelwerk te maken. De afmetin-
gen zijn net met de fax binnen geko-
men, zodat ik precies weet wat de
klant wil. Het gebeurt ook heel vaak

dat de aannemers ons al bij de bouw-
tekening betrekken en om advies vra-
gen". Marcel Bulten kan enthousiast
en trots over zijn vak vertellen. Trots,
of beter gezegd, verheugd omdat de
omzet in 2004 met 5 procent is geste-
gen, trots over het feit dat Bulten Te-
gelbedrijf B.V. bekend staat om het na-
komen van afspraken.

Marcel:" De mensen weten wat ze aan
ons hebben en dat ons bedrijf het vak
verstaat. Het betegelen van bijvoor-
beeld zeer luxe badkamers moet na-
tuurlijk "een plaatje" worden.

Hij pakt vervolgens enkele fotoboeken
met afbeeldingen van door Bulten
Tegelbedrijf B.V. aangebracht tegel-
werk. Zegt hij: " Dat is het leuke aan
dit vak, de afwisseling, geen enkele
badkamer is hetzelfde, toch prachtig
datje iets moois mag maken. De klan-
ten kunnen bij ons voor het zoge-
naamde standaardwerk terecht, maar
ook heel goed voor luxe gebeuren", zo
zegt Marcel Bulten die er naast zijn da-
gelijkse werkzaamheden nog één gro-
te passie op na houdt: motorrijden.

Niet een toertocht van pakweg 50 kilo-
meter, maar het echte ruigere werk,
het crossen en enduro rijden. In 1989
werd Marcel Bulten zelfs enduro- kam-
pioen van Nederland bij de 500 CC Na-
tionalen. Onlangs tijdens de KNMV
kampioensrit een eervolle tweede
plaats bij de 40 plussers. Daarnaast is
hij sponsor/ begeleider/ coach van het
enduro/ cross talent Erwin Plekken-
pol. Wanneer Erwin zelf rijdt, klimt
motorfanaat Marcel Bulten niet op
het stalen ros maar ondersteunt hij Er-
win daar waar nodig is. Echtgenote Jo-
ke is ook helemaal in de ban van de
motorsport.

Zij is één van de vele vrouwen bij
VAMC " De Graafschaprijders" die ach-
ter de schermen heel veel voor de club
doen. Bij grote evenementen zijn deze
dames altijd paraat. Over pakweg tien
jaar, zal Marcel Bulten de motor waar-
schijnlijk voor goed op stal zetten,
want volgens hem heeft de kleine
Thijs het nu al in zich om later een
goed coureur te worden. De mini-
crossmotor waarmee Thijs zich op het
erf met veel elan beweegt, lijkt al de
voorbode te zijn! En de vakanties van
het echtpaar Bulten? 'Prima, het is
mooi meegenomen wanneer er er-
gens in de buurt van het vacatieadres
nog een crosswedstrijdje wordt gehou-
den', zo zegt de heer des huizes!

Weekblad Contact Bronckhorst
verschijnt nu enkele weken in een
iets groter formaat met edities
Noord, Midden en Zuid, voorheen
Contact Vorden, Hengelo en Jour-
naal Zelhem Halle.

In alle drie edities plaatst de ge-
meente Bronckhorst het gemeente-
nieuws.

Tevens zijn er enkele pagina's met
nieuws over gebeurtenissen in de
gehele gemeente Bronckhorst. Goede

reacties krijgen wij binnen over de
combinatie plaatselijke kranten met
regionale pagina's.

Juist de saamhorigheid en gemeen-
schapszin blijven per plaats behou-
den, men wil het plaatselijke karakter
voortzetten. Een kleine gemeenschap
geeft toch een onderlinge band. De
slager, groenteboer e.d. zijn er blij
mee. De slager uit Noord of Midden
liet ons bijvoorbeeld weten geen
belang te hebben in het adverteren
in Contact Bronckhorst Zuid.

Heeft u nieuws wat u graag geplaatst
wilt zien in Contact Bronckhorst of
in andere edities of op de regio pagi-
na's geef het door aan de correspon-
denten (zie de colofon) of aan Drukke-
rij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH
Vorden. Tel. (0575) 55 10 10, E-mail:
info@contact.nl

De fotopuzzelkranten zijn een suc-
ces. Een enorm aantal inzendin-
gen zijn binnen. Tot l februari a.s.
kunt u voor de editie Vorden nog
inleveren aan ons kantoor, daarna
gaan we over tot de prijsuitrei-
king.

De radaktie

Tijdens de tweede kookcursus van
de ondernemers uit Vorden kwa-
men twee verborgen talenten naar
boven. Marcel Siemerink, door zijn
zoon wel culinaire bruut genoemd,
ontpopte zich als ware roerganger.
Geen klontje te bekennen in de
soep!

Daarnaast werd Hans Huinink be
noemd tot sommelier (zoek dat maar
op in de van Dale). Een taak die echt

voor hem was weggelegd zo bleek. Er
moest flink aan getrokken worden. De
22 cursisten konden gebruik maken
van de kookgelegenheid van het Ulen-
hofcollege aan de Nieuwstad. Een pri-
ma locatie.
Dit alles ging onder leiding van Klaas
Bakker en zoon Willem-Paul. Zij zorg-
den voor de voortreffelijke ingrediën-
ten en de juiste instructies (hoewel
sommige cursisten stiekem wat extra
wijn gebruikten).

B r i d a, c n

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 17 januari
Groep A:
1 dhr. Weijers / dhr. Thalen 64,2%
2 dhr. Enthoven / dhr. Wullink 61,7%
3 dhr. en mw. Hoftijzer 56,7%.

Groep B:
1 dhr. Drijver / mw. v.d. Staak 61,1%
2 mw. de Bruin / mw. Lamers 60,4%
3 mw. Jansen / mw. Reindsen 56,3%.

Woensdag 19 januari
Groep A: Top' 10
1 Dhr. Molendijk / Mw. Jansen Vreling
69,17%
2 Dhr. en mw Thalen 62,92%
3 Mw. Terlouw / Mw. Teering 57,92%.

Groep B:
1 Dhr. en mw. Stertefeld 62,08%
2 Mw. v.d. Stouwe / Mw. Velde 56,67%
3 Mw. Smit / Mw. Peters 54,58%.

IOE DE TEST OP WWW.HEBiKCOPD.Mt



Bespaartest helpt huishouden rond te komen
Voor steeds meer consumenten is het tegenwoordig noodzaak om spaar-
zaam om te gaan met het geld dat maandelijks binnenkomt. Het NIBUD
(Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) merkt dat Nederland mas-
saal met geld bezig is. Maar liefst 8 op de 10 huishoudens zijn het afge-
lopen jaar prijsbewuster geworden en zoeken naar mogelijkheden om te
kunnen bezuinigen. Gelukkig hoeft dat niet veel moeite te kosten. Met
een paar simpele aanpassingen in uw gedrag en uw woning kunt u al
enkele honderden euro's per jaar besparen.

Ontdek uw mogelijkheden met de
Nationale Bespaartest van het NIBUD
en Milieu Centraal. Uit berekeningen
van beide organisaties blijkt dat een
gemiddeld huishouden in Nederland
al snel zo'n 650 euro per jaar kan
besparen.

Eenvoudig besparen
De Nationale Bespaartest Minder
Uitgaven, Meer Milieu is te vinden op
de websites www.milieucentraal.nl en
www.nibud.nl. U moet een aantal vra-
gen beantwoorden, en na het invullen
krijgt u direct een geheel persoonlijk
besparingsadvies. De test en het
besparingsadvies bestaan uit de
onderdelen voeding, verwarming &
warm water, elektriciteit en de auto.
Behalve de besparing in euro's, ziet u
ook wat de milieuwinst in uw huis-
houden is wanneer u uw besparings-
kansen verzilverd. Dit kan heel gemak-
kelijk met de praktische bijgeleverde

tips. Zo werkt u dus meteen mee aan
een beter milieu.

Voedselverspilling
Neem nu voedsel. Uit onderzoek van
Milieu Centraal blijkt dat een
gemiddeld huishouden in Nederland
per jaar zo'n 135 kilo voedsel in de
vuilnisbak gooit, grotendeels onge-
bruikt. Dit komt overeen met 330
euro. Behalve een verspilling van geld
is dit ook een verspilling van de ener-
gie die nodig is geweest om het pro-
duct te maken, te verpakken, te ver-
voeren en te bewaren. Door het
kopen van (verse) voedingsmiddelen
beter af te stemmen op het gebruik,
kunnen consumenten flink besparen
op uitgaven voor voeding. Vijftig pro-
cent minder Voedselverspilling is een-
voudig te realiseren. Een gemiddeld
huishouden kan jaarlijks dus 165 euro
op de uitgaven voor voedingsmidde-
len besparen.

De heer en mevrouw Alewijnse (72 en 69 jaar) wonen in een eengezins-
woning uit de jaren zestig. Ze zijn veel thuis en werken graag in hun tuin,
waar alledrie hun kleinkinderen hun eigen stukje grond hebben om de
plantjes te verzorgen.

Toen de heer en mevrouw Alewijnse
de jaarafrekening van het gas ontvin-
gen, was dat even schrikken."Navraag
bij de buren leerde ons dat ons gas-
verbruik wel erg hoog is; 2300 kuub
gas - waarvan 1850 voor verwarming
- terwijl de meeste buren gemiddeld
rond de 1950 kuub zitten."
Nu houden de heer en mevrouw
Alewijnse er met 22 graden wel van
om het lekker warm te stoken.Zouden
ze de verwarming één graad lager sto-
ken, dan scheelt dit zeven procent op
de rekening (en dat is 60 euro per jaar).
Ook kunnen ze de kamerthermostaat
een uur voor het slapen gaan op 15
graden zetten. Het kost dan 's och-
tends niet veel extra energie om het

l es t onderdeel

Voedsel
Verwarming/warm water
Electriciteit
Autogebruik

huis weer op te warmen. Zeker als een
huis geen dubbele beglazing heeft -
wat hier het geval is - gaat veel warm-
te verloren via de ramen. Met de gor-
dijnen dicht blijft de warmte beter
binnen. Dat is niet alleen energiezui-
nig, maar ook comfortabel. "We willen
een tijdje bijhouden hoeveel gas we
verbruiken. Dan kunnen we zien of het
ons lukt om met deze handige tips
daadwerkelijk energie te besparen."
Totaal kunnen de heer en mevrouw
Alewijnse 363 euro op een makkelijke
manier besparen. "Zoveel geld, maar
we hebben er nooit bij stil gestaan dat
we ook wat voor het milieu kunnen
doen. Een goede zaak voor de toe-
komst van onze kleinkinderen."

Bespaarmogelijkheden

Geld Energie

"Gemak dient de mens"
Marcella (36) en Guido (41) Jongeneel hebben een zoon van bijna vier en
een baby op komst. Marcella werkt drie dagen in de week als verkoopster
in een winkel, en Guido is vijf dagen in de week actief als projectmanager
bij een groot bouwbedrijf. Beiden zijn druk, en sinds er een kind is, zijn ze
nog veel drukker. "Gemak dient de mens is onze motto'/ aldus Guido. Dat
is vooral te merken aan het grote aantal elektrische apparaten in huis.
Ook blijven er verschillende opladers continu in het stopcontact zitten;
bijvoorbeeld van de mobiele telefoons en elektrische tandenborstels.

In een gezin met een klein kind wordt
natuurlijk veel gewassen."Ik draai zes
wassen in een week. En ik moet toe-
geven: ik was wel eens met een half-
volle trommel. Ik denk gemiddeld
twee keer in de week." Door altijd met
volle wasmachine te wassen zou de
familie Jongeneel 47 euro per jaar
kunnen besparen. Het drogen van de
was gebeurt regelmatig in de droog-
trommel. Wat veel mensen niet weten
is dat een droogtrommel een ener-

Testonderdee

Voedsel
Verwarming/warm water
Electriciteit
Autogebruik

gieslurper is. Eén droogbeurt in de
droogtrommel kost gemiddeld 55
eurocent. Wanneer in de zomer de
was wat vaker buiten te drogen zou
worden gehangen, kan de energiere-
kening van dit gezin met 17 euro per
jaar omlaag. Het totale testresultaat
komt uit op een bespaarmogelijkheid
van 744 euro. "Dat is veel geld! Dat
moeten we toch anders aanpakken.
Zeker als de baby er is, kunnen we dat
geld goed gebruiken."

Bespaarmogelijkheden

Geld Energie

€
€
€

161
93

269
221

4%
11%
39%
19%

Totaal € 744

Sportief rijden kan ook zuinig
Susan Boersma is 33 jaar en werk-
zaam als sales manager bij een ICT-
bedrijf. Susan woont in een nieuw
4-kamer appartement. Haar gasre-
kening is lager dan gemiddeld. "Ik
ben niet zo vaak thuis, en heb de
verwarming maar weinig aan.
Bovendien is dit appartement pas
twee jaar oud. Ik heb een HR-ketel.
En overal zit extra isolerend dubbel
glas in. Dat is lekker, want ik voel
nooit tocht als ik op de bank voor
het raam zit."

Voor haar werk zit Susan regelmatig
op de weg. Ze rijdt jaarlijks zo'n
30.000 kilometer, waarvan 20.000
kilometer op de snelweg en 10.000 in
het stadsverkeer. Als ze in haar Golfje
cabriolet zit, trapt ze graag het gas-
pedaal nog eens extra in. Per jaar is ze
ruim 3200 euro kwijt aan brandstof-
kosten. Maar als ze bij 1500 toeren
wat sneller doorschakelt naar de vol-
gende versnelling, op de snelweg
wat minder hard zou rijden en wat

Testonderdeel

vaker haar bandenspanning zou con-
troleren, dan kan ze ruim tien pro-
cent op haar benzineverbruik bespa-
ren, namelijk zo'n 400 euro. Susan
moet toegeven:"het klinkt niet moei-
lijk zo'n zuinige rijstijl." Uit de test
blijkt dat Susan 696 euro aan makke-
lijke besparingen laat liggen. "Goh,
dat is veel geld dat ik aan andere
leuke dingen kan besteden."

Bespaarmogelijkheden

Voedsel
Verwarming/warm water
Electriciteit
Autogebruik

Geld
€ 72
€ 41
€ 108
€ 475

Totaal € 696

Energie
4%
8%

28%
24%

Goed voor porte-
monnee én milieu
Veel van de tips zijn bedoeld
om energie te besparen. Gas,
elektriciteit en brandstof voor
de auto kosten flink wat geld.
Zuinig zijn met energie is dus
gunstig voor uw portemonnee.
Bovendien is het goed voor het
milieu. Onze energie komt
vooral van gas, steenkolen en
aardolie. Bij verbranding hier-
van komt er kooldioxide in de
lucht. Te veel kooldioxide leidt
tot een verandering van het kli-
maat. Dit heeft grote gevolgen
voor mens en natuur. Het wordt
warmer op aarde, en er komen
vaker extreme weersomstan-
digheden (als hevige regenval,
hitte en droogte) voor. Drie
recente jaren (1997, 1998 en
2003) waren bijvoorbeeld de
warmste jaren sinds 1860 en
waarschijnlijk de warmste in
duizend jaar.

nibud
Het Nationaal Instituut voor
Budgetvoorlichting (NIBUD) is
een onafhankelijke organisatie
die de consument al 25 jaar advi-
seert over hun inkomsten en uit-
gaven. Het doel is consumenten
inzicht te geven in hun beste-
dingspatroon en te adviseren bij
het maken van een financiële
planning. Meer informatie over
het NIBUD vindt u op:
www.nibud.nl.

milieu
centraal

Milieu Centraal is een landelijke
voorlichtingsorganisatie die
consumenten praktische en
betrouwbare informatie biedt
over mogelijkheden om in het
dagelijks leven rekening te hou-
den met het milieu. De informa-
tie is vooraf getoetst door een
forum van onafhankelijke des-
kundigen, en is beschikbaar via
de Informatielijn 0900 - 1719
(15 cpm) en via:
www.milieucentraal.nl.



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

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

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

••MI.JI .̂ .

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

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

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

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

CONTACT BRONCKHORST ZUID

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

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

V o l l e y b a l

Sponsorloop 'De Vordering' groot succes: 6000 Euro!!

De sponsorloop die leerlingen en
onderwijzend personeel van
school "De Vordering" vorige week
donderdag organiseerden is een
groot succes geworden. Zo liepen

"de groepen 7 en 8 (totaal 33 leerlin-
gen) 1300 euro bij elkaar hebben
gelopen. Groep 6 kwam tot ruim
duizend euro. Groep 5 (17 leerlin-
gen) kwam tot 870 euro, terwijl de
overige groepen samen circa 2800
Euro bijeen liepen zodat de teller
eind donderdagmiddag op ruim

60OO Euro kwam te staan. Marja
Schotman, directeur van "De Vor-
dering": "Een geweldige prestatie
van onze school waar we met zijn
allen best trots op mogen zijn.

Het geld is bestemd voor de actie "Bou-
wen aan een school in Azië". Er heers-
te donderdagmorgen een gezellig
sfeertje in de sporthal "t Jebbink.
De kinderen die zich voor het goede
doel inzetten, werden tijdens hun
"rondjes" hartstochtelijk door de in

grote getale aanwezige ouders e.d.
aangemoedigd. De leerlingen van de
groepen 7 en 8 beten het spits af en lie
pen gemiddeld 50 rondjes. De klein-
tjes zoals bijvoorbeeld de groepen l en
2 liepen ongeveer 25 keer de sportzaal
rond.

De opbrengst per ronde bedroeg ge
middeld 10 eurocent. Ook kon er een
eenmalig bedrag gesponsord worden.
Dat leverde gemiddeld tussen de twee
en tien euro op.

PELGRUM DASH
Pelgrum Makelaars Dash dames l
verslaat Bovo met 3-1
Met zeven speelsters (waaronder een
zieke) vertrokken de dames van Dash
naar Aalten. Daar moesten ze spelen
tegen Bovo, het team waarmee ze de
tweede plaats deelden. Dat beloofde
een spannende wedstrijd te worden!

In de eerste set ging Pelgrum Dash al
meteen goed van start. Ze hielden Bo-
vo goed onder druk met de serve, dat
leverde veel punten op. Bovo zat er
blokkerend heel goed bij, maar Dash
wist toch goed te scoren. De stand
ging de hele set gelijk op. Aan het eind
van de set werd het nog spannend (24-
23) maar Dash wist de set naar zich toe
te trekken met 25-23.

In de tweede set zakte de servicedruk
van Dash wat af, er werd vaker fout ge
serveerd. Toch konden de dames uit
Vorden goed bijblijven (11-11. 21-21).
Het werd zelfs 24-24, maar helaas trok
Dash aan het kortste einde en verloor
deze set met 24-26.

De dames begonnen weer fanatiek
aan de derde set. Bovo begon ook sterk
aan de set, hierdoor keek Dash steeds
tegen een paar punten achterstand
aan. Aan het eind van de set was dat
nog steeds het geval, Dash stond met
20-23 achter. Maar door een paar
mooie punten op rij wist Dash zich te
rug te knokken, en de set ging met 25-
23 dan ook verdiend naar Dash.

Zo gingen de Vordense dames met een
2-1 voorsprong de vierde set in. Ze gin-
gen er weer vol tegenaan, en dat was
ook wel nodig. Bovo speelde ook een
goede wedstrijd, ze stonden niet voor
niets tweede.
Nu was de situatie precies omgekeerd
als in de derde set, Dash had steeds
een paar punten voorsprong. Maar in
tegenstelling tot Bovo wist Dash dit tot
het einde toe vol te houden. Hierdoor
wonnen de dames uit Vorden de set
met 25-21. Al met al was het een zeer
goede wedstrijd, met weinig persoon-
lijke fouten. Een goed begin van de
tweede helft!

Zaterdag 29 januari speelt Pelgrum
Makelaars Dash dames l thuis tegen
VCV dames 1. Kom allemaal kijken!

GOEDE START
MEISJES BI PM DASH
Na vorige week met 4-0 van meisjes B2
van PM Dash te hebben gewonnen,

moest afgelopen zaterdag het BI team
van PM Dash, gesponsord door Visser
Mode, de eerste uitwedstrijd van de
tweede helft spelen tegen DVO uit
Hengelo. Altijd een lastige tegenstan-
der om uit tegen te spelen.

In de eerste helft had Dash tegen dit
team een set verloren. Gewaarschuwd
gingen de meiden van start. Door een
hoge servicedruk van DVO had Dash
de eerste set moeite met de servicere
ceptie, waardoor de side-out moei-
zaam verliep. In de rally's kon Dash de
meiden van DVO wel onder voldoende
druk zetten, vooral door een sterk spe
lende Marije Heijink, die na een bles-
sure aan beide knieën weer helemaal
terug is. Setstand: 23-25.

Ook n de tweede set serveerde DVO
goed. Dash wist nu meer greep te krij-
gen op de service, zodat DVO direct on-
der vuur werd genomen. Setstand: 19-
25.

De derde en de vierde set dwongen de
meiden van Dash veel fouten af bij de
tegenstander, waardoor deze sets
ruim werden gewonnen: 13-25 en 20-
25. Een klinkende 0-4 overwinning,
waardoor Dash de volle vijf punten
mee naar Vorden nam.

Volgende week komt VCV uit Varsse
veld naar Vorden, samen met Dash
kandidaat voor de kampioenstitel.

Uitslagen vrijdag 21 januari
KSH Dl - Pelgrum Dash D2: 3-1

ZATERDAG 22 JANUARI
D.V.O. MB1 - Pelgrum Dash MB1: 0-4
GUV Gr. B. Dl - Pelgrum Dash Dl: 1-3
Tornado L. D2 - Pelgrum Dash D6:4-0
Volga D2 - Pelgrum Dash D3: 3-2
Pelgrum MC2 - Dynamo N. MCI: 3-1
Dash/WIKJBl - Dynamo Neede JB1:4-0
Pelgrum Dash H3 - Volga H3: 2-3
Pelgrum Dash MB2 - Sparta MB1: 3-1
Pelgrum Dash Hl - Dyn. Neede H2:0-4

Programma zaterdag 29 januari
Aalten: GUV GREVEN BOVO MC2 - Pel-
grum Dash MC2; Duiven: Reflex JB1 -
Dash/WIKJBl; Duiven: Reflex H3 - Pel-
grum Dash H3; Lichtenvoorde: Longa
'59 MB1 - Pelgrum Dash MB2; Aalten:
BVC '73 Hl - Pelgrum Dash Hl; Pel-
grum Dash MBS - Dijkman WSV MB2;
Pelgrum Dash MB1 - VCV MB1; Pel-
grum Dash D3 -VCVD2; Pelgrum Dash
D2 - Boemerang D2; Pelgrum Dash D6
- Boemerang D6; Pelgrum Dash D4 -
BAS/WTVOC D4; Pelgrum Dash Dl -
VCV Dl; Pelgrum Dash H2 - VCV H2

Dinsdag l februari
Pelgrum Dash D6 - Mintonette D4

Kortingsactie
castratie-sterilisatie katten
De Dierenbescherming afd. Zut-
phen geeft vanaf 7 februari t/m 25
februari a.s. 10 euro korting aan
dierenbezitters, die hun poes of ka-
ter laten castreren of steriliseren.

Woont men in de gemeente Zutphen,
Warnsveld, Gorssel, Lochen, Vorden of
Hengelo Gld., Steenderen, Brammen
of in het dorp Voorst dan kan men
hieraan deelnemen.

Men kan een afspraak bij uw eigen die
renarts maken, de meeste dierenart-
sen geven meteen 5 euro korting op de

rekening. Men kan dan de rekening of
een kopie van de rekening voor l april
a.s. met vermelding van uw bank- of
gironummer opsturen naar: Dierenbe-
scherming afd. Zutphen, Beatrixlaan
l, 7251 AM Vorden. De dierenbescher-
ming geeft dan de 10 euro korting. Zo
benadrukt de Dierenbescherming nog
eens hoe belangrijk het is om de kat te
laten castreren of steriliseren en op de
ze manier ongewenste kittens en over-
volle asiels te voorkomen.

Inlichtingen kunt u verder krijgen via
tel. (0575) 55 66 68.

Boerenkoolconcert van Op Drift
Rockband Op Drift geeft op zater-
dag 12 en zondag 13 februari a.s.
een Boerenkoolconcert in de War-
kense Molen aan de Lage Lochems-
eweg te Warnsveld.

Tijdens de winterdag kan het publiek
genieten van een stevige hap boeren-
kool en een lekkere borrel terwijl Op
Drift 'draodloos' (unplugged) zal op-
treden samen met een aantal vrien-
den uit de omgeving van Warnsveld

en Vorden. Bandleden van andere be
kende lokale bands doen mee, maar
ook familieleden waaronder Warns-
velder Jan Kamperman, de opa van
gitarist Stef Woestenenk en Wendy
Addink, de vrouw van de drummer
en Emily Woestenenk, de dochter
van Wim Woestenenk, met daar-
naast nog een aantal buren en muzi-
kale vrienden. Het belooft een gezel-
lig optreden te worden dat u niet
mag missen.



Jersey hoes lakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

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

Lakens
100% katoen van Cinderella

1 pers. van 21,95
2 pers. van 30,95
lits-jum. van 34,95
2 slopen 60/70 van 9,90

voor 16,95
voor 24,95
voor 27,95
voor 7,95

Flanel zacht en warm!
Hoeslakens

90/200 van 23,95 voor *6,95
90/220 van 25,95 voor 18,95
140/200 van 27,95 voor 19,95
160/200 van 32,95 voor 24,95
180/200 van 36,95 voor 27,95

Lakens
150/250 van 19,95 voor 14,95
200/260 van 29,95 voor 24,95
240/270 van 34,95 voor 27,95

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

van
van
van

49.-
75.-
85.-

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

DEKBEDSETS

Cinderella
100% katoen

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

Hoeslakens
van
van
van
van
van
van

waterbedmaat van
2 slopen 60/70 van

in vele
13,95
14,95
15,95
21,50
22,95
27,95
29,50
9,90

kleuren
voor 11,95
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

12,95
13,95
16,95
17.95
19,95
21,95
7.95

Badstof hoeslakens
zware kwaliteit in 10 kleuren.

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

van
van
van
van
van
van

18,95
2i,95
27,95
27,95
34,95
34,95

voor
voor
voor
voor
voor
voor

Molton hoeslakens
80/200
90/200
90/210
140/200
160/200
180/200
moltonslopen

100% katoen
23,95
24,95
26,95
31,95
34,95
38,95

2

van
van
van
van
van
van
nu

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

18.95
19,95
20,95
24,95
26,95
28,95
13,50

opruiming
Vandyck Royal (effen, geblokt en gestreept)

in veel kleurstellingen
Baddoek 60/110

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

van 15,95 P/st- nu *O»95
Badlakens ecru 90/180

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

Seahorse effen gekleurd badgoed
Baddoek 60/110

van 6,95 P/st- nu zvoor 9,95
washand van 1,45 voor 0,95

1OO% WOLLEN PLAIDS

in prachtige ruitmotieven.

DEKBEDSETS
2

Cinderella

G R A T I S
Essenza • Dobby • Beddinghouse

130/170 van 59,95 nu 29.95

Vandyck badstof badjassen
diverse effen kleuren

van 59,95 HU 39»95

Benetton badjassen met shawlkraag
100% katoenvelours

van 59,95 HU 39.95

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

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

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

45»-
49»-
69,-

9,-

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

Synthetisch kussen gevuld met luxorel en
een katoenen tijk, anti-allergisch, goed
wasbaar en en bij te vullen.
van 32,95 p/st. voor 22,95 nu 2 voor 39»"

Eendenveren kussens
van 29,95 p/st. voor 16,95 nu 2 voor 25,-

Cool touch kussen, anti-allergisch
tijk voorzien van natuurzijde

van 37,95 voor 24,95

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

van 64,95 p/st. nu 39»"

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

van 39,95 nu 29,-

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

van 99,95 nu 09,95

65% eendendons enkel dekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 129,- voor
i pers. xl 140/220 van 145,-voor

69,-
79»-

2 pers. 200/200 van 199,- voor 105,-
litsjum. 240/200 van 235,- voor 125,-
litsjum. xl 240/220 van 265,- voor 139»"

65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 189,- voor 99»"
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 115»-
2 pers. 200/200 van 299,- voor 159»"
2 pers. xl 200/220 van 329,- voor 175,-
litsjum. 240/200 van 339,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 379,- voor 199»"

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

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

35»
39»
49.'

9»
9.'

tot 80% kortine

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

Keukensets keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD en jorzolino)

van 8,70 nu vanaf 5,-

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

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

nu 2 voor 4,50

Vandijck badmat (Hotelmat) ioo%katoen
In 13 kleuren

60/62
60/62
92/100
67/140

Bidetmat
Toiletmat
Badmat
Badmat

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

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR

openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

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

Pe- /rroo-fcf e- \^mewv\vfc£>\ Vm/rr



Versvoord
G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 7 t / m z a t e r d a g 2 9 j a n u a r i 2 0 0 5

PLUS
Appelvlaai
Doorsnede 26 cm
NORMAAL 4.

PLUS
Kersen vlaai
Doorsnede 26 cm
NORMAAL 4.99

PLUS
Kruimelvlaai
Doorsnede 26 crrf*
NORMAAL 4.69

Appelkruimel vlaai
Doorsnede 26 cmPLUS

Abrikozenvlaai
Doorsnede 26 cm ̂

NORMAAL 4.79

NORMAAL 4.99

PLUS
Abrikozen-
kruimel vlaai *,
Doorsnede 26 crfr7

NORMAAL 4.99

Dr. Oetker
Big Americans
Diverse smaken. 3 dozen
a 435-465 gram ELDERS 8.37

Petits
Tarwe of wit.
Vers uit eigen oven.
8 stuks ELDERS 2.32

Rosbief
100 gram

Witte bolletjes
Zak 10 stuks

IVlog 2 weken sparen!
PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00

www.plussupermarkt.nl

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

04/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

de beste.'
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