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Dagelijks bestuur "Dorpsbelang Wichmond-Vierakker":

Wanneer de voorzieningen de komende tien
jaren op peil blijven is Dorpsbelang geslaagd'!

Derk Bruil, Jan Klein Lenderink en Jan Rensink

Jan Klein Lenderink, voorzitter, Jan Rensink, secretaris en Derk Bruil,
penningmeester zijn het er unaniem over eens: "Wanneer de voorzie-
ningen in Wichmond en Vierakker de komende tien jaren op peil blij-
ven, dan is "Dorpsbelang" geslaagd. Nog liever dat er in die jaren nog
voorzieningen aan worden toegevoegd. Als dat gerealiseerd wordt dan
heeft de vereniging haar bestaansrecht meer dan bewezen", zo zegt het
drietal. In het gesprek dat wij afgelopen week aan de vooravond van de
officiële oprichting met hen in het Ludgerusgebouw (de "thuishaven"
van Dorpsbelang) hadden, bleek één ding overduidelijk: het optimisme
straalt er vanaf bij de heren. Het dagelijks bestuur is er heilig van over-
tuigd dat ze voor de gemeenschap in de kernen Wichmond en Vierak-
ker een toegevoegde waarde kunnen betekenen.

Een neutrale vereniging met absoluut
geen politieke aspiraties. Wij lenen
ons evenmin voor religie. "Dorpsbe-
lang Wichmond-Vierakker" is en blijft
neutraal, zo werd gesteld. Jan Klein
Lenderink: " Wanneer mensen in
Wichmond Vierakker een politieke
partij willen oprichten, is dat hun ini-
tiatief, hun beslissing". En zo vult se-
cretaris Jan Rensink aan, Dorpsbelang
ziet het als haar taak om richting ge
meente Bronckhorst een adviserende
rol te vervullen op bijvoorbeeld het ge
bied van de woningbouw, verkeersvei-
ligheid, voorzieningen e.d. Zeg maar,
gewoon alles wat er in het buitenge
bied speelt".
Hoe zijn de plannen om tot een op-
richting van "Dorpsbelang" te komen,
eigenlijk ontstaan? Derk Bruil hier-
over: "Tijdens het Oranjefeest in Wich-
mond, augustus vorig jaar, hebben Jan
Klein Lenderink en ik een beetje lopen
brainstormen. Met het oog op het feit
dat Wichmond en Vierakker ook zou-
den opgaan in de nieuwe gemeente
Bronckhorst, vroegen we ons af wat de
gevolgen voor hier zouden zijn. Moe
ten we niet wat gaan ondernemen, zo
stelden wij. We hebben toen met men-
sen als Ria Tijssen, Mattie Bakker en
Alie Bink gesproken en gevraagd wat
zij vonden van een "Dorpsbelang
Wichmond-Vierakker"

POSITIEVE REACTIES
We kregen louter positieve reacties.
Vervolgens hebben we ons laten advi-
seren door de VKK (Vereniging Kleine
Kernen Gelderland) waarna wij met

ons vijven een vragenlijst hebben op-
gesteld. Op de dag dat de inwoners
hier naar de stembus gingen (verkie
zingen gemeenteraad Bronckhorst,
red.) hebben wij "buiten" het stemlo-
kaal vragenlijsten uitgedeeld", zo zegt
Derk Bruil. Een lijst met vragen zoals
b.v. " Hoe denkt U over een op te rich-
ten vereniging Dorpsbelang? Bent U
bereid om lid te worden? Wilt U zelf
ook een actieve rol spelen binnen de
verenging?
In totaal werden er 300 vragenlijsten
uitgedeeld. Precies de helft van de "in-
vullers" nam de moeite om te reage
ren, met als resultaat dat van de 150
ingevulde lijsten, 148 personen en-
thousiast reageerden. Dus werd een
"officieus" bestuur gevormd, dat vori-
ge week officieel werd gekozen. Het
bestuur bestaat thans uit: Jan Klein
Lenderink voorzitter, Jan Rensink se
cretaris, Derk Bruil penningmeester
en de leden Marga Leerkes, Ria Tijssen-
Taken, Inge Regelink en Mattie Bak-
ker. Aangezien onlangs Sjaan en Mat-
tie Bakker de nieuwe uitbaters van het
Ludgerus gebouw zijn geworden, acht
Mattie Bakker het niet verstandig om
deel uit te blijven maken van het be
stuur van Dorpsbelang.
"Met twee petten op gaat niet", aldus
Bakker die wel bereid is om nog een
paar maanden als bestuurslid te blij-
ven fungeren om mee te helpen
"Dorpsbelang Wichmond-Vierakker"
definitief op de kaart te zetten. De
nieuwe vereniging ziet als één van
haar eerste taken, drie wensen van de
leden in een dorpsplan nader uit te

werken. Tijdens de officiële openings-
vergadering in het Ludgerusgebouw
gaven zich al ruim 150 personen als
lid op. Deze werden door Mattie Bak-
ker verzocht om in de pauze drie wen-
sen op papier te zetten. Hierbij bleek
dat de inwoners van Wichmond en
Vierakker voor jong en oud betaalbare
woningen willen, dat de buurtbus in
stand blijft en dat ze in hun leefomge
ving van een pinautomaat gebruik
kunnen blijven maken.

AFSTAND TUSSEN KERNEN EN
POLITIEK VOORKOMEN
Behalve het maken van het dorpsplan
ziet het bestuur het ook als haar taak
een website te maken, waarop alle bij-
zonderheden van de verenigingen
kunnen worden vermeld. Verder ziet
het bestuur het als haar taak activitei-
ten van verenigingen te coördineren,
zodat niet op één dag twee verenigin-
gen tegelijk wat organiseren. Dus pro-
beren alles op elkaar af te stemmen.
Ook wil het bestuur lokale informatie
borden plaatsen. Jan Klein Lenderink:
"We willen met "Dorpsbelang" trach-
ten te voorkomen dat de afstand tus-
sen politiek en kernen groter wordt.
Het gevaar dreigt namelijk dat je als
kleine kernen minder snel aan de
beurt komt".
Jan Rensink: Schaalvergroting zou
kunnen leiden tot vermindering van
voorzieningen. Wat kunnen straks bij-
voorbeeld de gevolgen zijn voor de
peuterspeelzaal, de school, de sport-
verenigingen, de woningbouw, noem
maar op. De peuterspeelzaal floreert
hier goed, school "De Garve" met 110
leerlingen evenzo. Wij hopen als
"Dorpsbelang Wichmond- Vierakker"
dat dit allemaal in stand blijft en dat
voorkomen kan worden dat dingen sa-
men gevoegd worden. Daarvoor willen
wij ons richting gemeente Bronck-
horst inzetten", aldus Rensink Het be
stuur van Dorpsbelang is uitermate
verheugd over het feit dat er inmid-
dels al veel leden zijn die daadwerke
lijk actief mee willen helpen.

Zo zullen er in de nabije toekomst
werkgroepen worden ingesteld, met

elk een specifieke taak. Jan Rensink:
"Voor de jeugd tussen de 12- 20 jaar is
hier niets te doen. Wellicht leven er bij
de jongelui bepaalde plannen die wij
kunnen meehelpen stimuleren". Het
bestuur wijst er met klem op dat het
absoluut niet de bedoeling is van
"Dorpsbelang Wichmond-Vierakker"
om taken van verenigingen of instel-
lingen over te nemen. Jan Klein Lende
rink: "Wij willen absoluut niemand
voor de voeten lopen, of in ander mans
vaarwater gaan zitten", zo zegt hij.
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Chocolademelkconcert
Sursum Corda

Afgelopen zaterdagmiddag kon-
den de leerlingen van muziekver-
eniging Sursum Corda aan hun
vrienden en familie laten zien wat
ze in hun mars hadden. Na een wel-
komstwoord door voorzitter Chris-
tiaan Wichers, leidde dirigent Wol-
bert Baars het publiek door het ge-
varieerde programma heen.

Verschillende jongens en meiden zet-
ten hun beste beentje voor op hun
blaas- of slagwerkinstrument. Sommi-
ge leerlingen hebben nog maar een
jaar les, anderen al wat langer. Alleen
of met z'n tweeën werden ze soms be
geleid door CD, soms door hun eigen
docent met hetzelfde instrument of
de piano. Klarinet, dwarsfluit, trom-
pet, saxofoon, de marimba en het
drumstel: het kwam allemaal aan bod.
Naast degenen die een instrument be

spelen, gaven ook de allerjongste ma-
jorettes van de vereniging een spette
rende show weg! Voor deze 'ieniemie
nies' was het hun allereerste echte op-
treden, dus best wel spannend.

De middag werd afgesloten met een
drietal stukken, gespeeld door het
leerlingenorkest. Deze groep bestaat
uit jongens en meiden die al wat lan-
ger een blaasinstrument bespelen en
waarvan sommigen ook al in het
groot orkest meedraaien. Om hen te
ondersteunen, spelen er een aantal
wat oudere en meer ervaren muzikan-
ten mee.

Na afloop van de optredens was er ui-
teraard lekkere chocolademelk - of iets
anders -voor de artiesten en kon ieder-
een terug kijken op een geslaagde
middag.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 februari 10.00 uur dhr. J. Letterman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 februari 10.00 uur ds L.J. Horjus, ZWO-dienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 februari 10.00 uur br. H.G. Dijkman;
19.00 uur kand. H.T. Kroesbergen, Groningen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 6 februari 10.00 uur Woord- en Communie vie-
ring.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 februari 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 6 februari 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
herenkoor.

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

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

Tandarts
5-6 februari J.H.H. de Lange, Lochem, tel. (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedicure
Mevrouw Kamphorst tel. (0575) 55 34 72; mevrouw
Moktónk-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 Bronsbergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

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

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

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.

7ijn uitsluitend bestemd v;
culieren en verenigingen, gen
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier
gezette regels; elke regel men
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bil contante betaling: a
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1 e
en 3e zaterdag van de
maand meubel verkoop
van 9 tot 12 uur aan de
Schuttestraat 20 te Vorden.

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

0 Geld verdienen met pro-
dukten die iedereen dagelijks
gebruikt? Bel met Annette
Hekkelman (0575) 52 93 45.

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

• De 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.

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

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

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

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

• Te huur gevraagd: weiland
om 5 tot 10 heideschapen op
te plaatsen, omgeving Vorden.
Tel. (0575) 52 26 56 of (06)
18999903.

• 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)64 1436.

• Wandelen in Bohemen
(Tsjechië): uitdagend, mys-
terieus, gezellig en niet duur
Week HP € 255.- Trektocht
HP € 395 kleine groepen
met begeleiding. Info (0575)
45 17 18/(06) 51 254578
www.voettochten.net 30 apr.
wandelweek - 7 mei trektocht
(12d) - 16 jul natuur/cultuur-
week - 6 aug 12 daagse, en
nog vele andere data.... Gea
Voettochten voor jong en
oud!

• Goede voornemens ken-
nen we allemaal, dat duurt
vaak maar even. Ga met Sha-
peWorks voor een blijvend
resultaat! Nieske Pohlmann
0314-641309 / 06-54326669
www.no-jojo.nl

WINTERWONDER-
LAND

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

Vlaai v/d week
Zwitserseroomvlaai

6-8 stukken

€5,95

Dinsdag = Brooddag

3 bruin Sesam € 4,00

Weekendaanbiedingen

Brood van de Maand € 1,95
Maïs-Rozijnenslofje

Caramel-notencake € 2,5O

• John Wright za 12 febr.
Erve Kots, Lievelde, 20.30
uur, entree € 15,00. Informa-
tie en reservering, tel. (0575)
51 89 90 of (0543) 46 62 94.

• Kortingsactie Castratie/
sterilisatie katten. Dierenbe-
scherming afd. Zutphen e.o.
samen met de dierenartsen
in o.a. Zutphen, Warnsveld
en Vorden tussen 7 en 25 fe-
bruari, inlichtingen tel. (0575)
55 66 68.

• Spontane oppasmoeder
gezocht voor onze dochter.
Zij gaat vanaf april naar de
Dorpsschool te Vorden. Voor
1 of 2 middagen per week,
tel. (0575) 55 07 77.

• 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.

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

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

• Hartelijke Valentijns-
kado's voor alle leeftijden bij
Wereldwinkel Vorden!

• FNV Belastingservice
info-avonden in Dorpcentrum
2 en 23 maart 2005. Opgeven
vóór 1 maart 2005 bij mw. D.
Walgemoet, tel. 55 67 57.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314) 62 19 59.

• Oppas / Gastoudergezin
gezocht in Vorden voor on-
ze zoon van 4 jaar, voor dins-
dag en donderdag. Tel. 0575
55 37 53 (na 18.00 uur).

• Genoeg hout voor Paas-
vuur in Kranenburg. Vanaf
6-2 terrein afgesloten. Ieder-
een bedankt! St. CCK.

• Te koop Demontabele
garage met puntdak, afm.
9.30 x 6.30 x 4.10. 4 jaar oud.
Tel. (0575) 55 1480.

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
2 t/m 8 febr. 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 2 februari
Runderbouillon met flensjes / Boerenkool met spekjes, rook-
worst, speklap en jus

Donderdag 3 februari
Hollandse biefstuk met kruidenboter, aardappels, groente /
Bavarois met slagroom

Vrijdag 4 februari
Minestronesoep / Roergebakken kip met wokgroente, rijst en
salade

Maandag 7 februari
Gesloten

Dinsdag 8 februari
Wiener schnteel met gebakken aardappels en groente / Us met
slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 551519
Ook d la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunch kaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
*'~~) Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
i /yfrv en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Er zijn zoveel dingen in het leven,
die je steeds verbaasd doen staan.

Maar het mooiste watje elkaar kan geven,
is een nieuw leven, uit liefde ontstaan.

Wij zijn ontzettend gelukkig en blij met de geboor-
te van onze zoon

Stan
Ivar

Hij is geboren op 29 januari 2005.

Ronny en Barbara de Beus

Ruurloseweg 40
7251 LK Vorden
Tel. (0575) 55 44 97

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

rri*'Tyn
Tijn is geboren op 29 januari 2005.

Dick, Edith & Luuk Smit-van Houte

Brinkerhof 81
7251 WX Vorden
Tel. (0575) 55 15 99

Op dinsdag 8 februari zijn wij

CorBorgonjen
en

Gerry Borgonjen-Mekking
25 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 17.00 uur
in café-restaurant Mentink, Groenloseweg 57
te Ruurlo.

Cor en Gerry Borgonjen
Vosheuvelweg 7
7261 PD Ruurlo

Smederij Borgonjen
Spoorstraat 106
7261 AG Ruurlo

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

m restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

" Ik ga naar Huis".

Dankbaar voor de vele jaren dat wij mochten ge-
nieten van haar liefde, zorg en warmte, maar ver-
drietig dat we afscheid van haar moeten nemen,
laten we u weten dat is heengegaan onze lieve
Mam en Omi

Carolina Louisa Nipius-Egbers
weduwe van A.G. Nipius

* 22 mei 1904 t 28 januari 2005

Con en Henny
Talitha en Siebrand

Marjoleine, Pauline
Caroline t

Nel en Ben
Loes en Hermann t
Agnes en Lies

en overige klein- en
achterkleinkinderen

Correspondentie-adres:
Weegbree 35
7081 GS Gendringen

De teraardebestelling heeft 1 februari plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Lieve oma van de boerderij, van harte gefeliciteerd
met uw 80ste verjaardag.

Alvast een fijne dag toegewenst door uw engeltjes
van kleinkinderen:

Marleen, Wouter, Inge, Ivo en Bryan

Graag willen wij een ieder bedanken die ons
25-jarig huwelijksfeest zo bijzonder heeft gemaakt.

De vele felicitaties middels kaarten, bloemen, ca-
deaus en niet te vergeten jullie komst waren over-
weldigend.

BEDANKT!

Hans en Carin Fransen

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta S?
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 2931

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

Houten vloer
of Laminaat

(0573) 45 35 01 vrijblijvend be/oek of offerte

BAR • RESTAURANT •

www.deherbergvofden.nl

Koffieconcert

Isseltaler
verplaatst naar

13 maart
aanvang 11.00 uur

Entree € 8,50
(incl. kop koffie)

S C H I L D E R S B E D R I J F

BOf RSTOffl BV
Bedrijvenweg 10 - Vorden

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

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

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

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

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

Springkussen 4x4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Omdat het werkt!
® HERgAUFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

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

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Wilt u het gehele

verspreidingsgebied

gemeente Bronckhorst

bereiken?

Weekblad Contact!

Zorg dat u er als de kippen
bij bent"

Het is bekend als een veelzijdig stukje vlees, maar onze kip
is nu ook heel hip. Dankzij het Polio al Fomo ovenschoteltje:
met kipfilet, cherrytomaatjes, ontbijtspek, balsamico-azijn,

olijfolie en 'n schepje suiker voor de liefhebber.
Oogt trendy, smaakt bijzonder.

Keurslagerkoopje

Pepersteak

Speciaal aanbevolen

Tomatensoep
Special

Poilo al forno
ovenschoteltje
Weekaanbieding

Fricandeau

4 stuks €

500 gram €

100 gram €

500 gram €

5?°
1?"
1?5

3?5
Vleeswarentrio
100 gram Gegnllde kipfilet + 100 gram Katen-
spek + 100 gram Schouderham 29
samen voor de prijs van : €

Weekaanbieding

Bouillonvleessalade
100 qram €

09

K 'Vlogman, keurslager
A Zutphenseweg 16, Vorden

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

WEEKMENU:

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

uan di. I t/m
Bij ons opeten: € 7,5O - Afhalen € 6,OO

• Goulash soep
Bal gehakt met puree en rode kool

Ander garnituur € 1,00

WEEKENDMENÜ: € 8,OO zo, 6 en zo. 7febr.
• Mosterdsoep

• Biefstuk met gebakken champignons,
gebakken aardappelen en rauwkost

Ander garnituur € 1,00 ,

Wegens vakantie is het restaurant
van za. 5 t/m za 12 febr. gesloten.

De cafetaria blijft gewoon geopend
Voor reserveringen: (0575) 55 40 01

Tot ziens bij 't Olde Lettink

A C T I E ! A C T I E ! A C T I E !
Dinsdag Schoteldag

- Shoarmavarkensvlees schotel € 7.-
- Kip shaslik schotel € 7.-
- Sparerib schotel € 7.-
Alle schotels worden geserveerd met aardappels, sa-

lade, appelkomkommersalade, pitabroodjes & saus

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

Grillroom/Pizzeria Amon
Dorpstraat 32 Vorden
Tel (0575) 55 35 35

Openingstijden:
Di. t/m Do. 15.00-22.00 uur
Vr t/m Zo. 14.00-22.00 uur
Vanaf april ook op maandag
geopend

U belt - wij bezorgen
Bezorgkosten: Vorden : € 2 -, Buiten Vorden: € 3,50



4O-jarig jubileum Jan Sprukkelhorst leerde
het vak met behulp van 'de eenarmige bandiet'!

Jan Sprukkelhorst krijgt vrijdag 4 februari van zijn werkgever, ter gele-
genheid van zijn 40-jarig jubileum in hotel Bakker een receptie aange-
boden. Op zijn visitekaartje prijkt de functie "assistent accountant" die
hij bij de Gibo Vorden uitoefent. Een baan die hem goed bevalt en die
de thans 57 jarige Jan Sprukkelhorst nog acht jaar, tot aan zijn pensi-
oen in 2013, hoopt te kunnen uitoefenen. Daar waar menig Nederlan-
der reikhalzend uitziet naar een VUT-regeling c.q. een "vervroegde"
pensionering, houdt Jan er duidelijk een andere mening op na!!

"Ik zal je eerlijk zeggen dat ik nog blij
ben dat ik dagelijks met plezier naar
mijn werk kan gaan. Ik vind tuinieren
leuk, mag graag fietsen of wandelen,
maar als je dat soort dingen hele da-
gen kunt doen, is denk ik de lol er
gauw van af ", zo zegt de aanstaande
jubilaris. Vanaf 1965 verdient Jan zijn
dagelijkse boterham in Vorden. Zeg
maar 40 jaar aan "hetzelfde bureau",
met dit verschil dat het bedrijf, boek-
houdbureau Klein Lebbink, waar hij
40 jaren geleden begon, diverse keren
van eigenaar is verwisseld. Sinds l ja-
nuari 2004 staat op het loonstrookje
van Jan de naam van de werkgever Gi-
bo Groep Vorden. In al die jaren heeft
hij menig agrarisch bedrijf, midden-
standers en particulieren in Vorden Ie
ren kennen.
In de periode vanaf l juni 1986 woon-
de Jan Sprukkelhorst met echtgenote
Joke en de thans 33 -arige dochter Ni-
cole en de thans 30 jarige zoon Arjan,
aan het Stroo in Vorden. Direct na de
eeuwwisseling gingen Jan en Joke (de
kinderen waren inmiddels de deur
uit) weer richting hun "roots" en pen-
delt Jan dagelijks vanuit Neede met de
auto naar Vorden. Jan Sprukkelhorst
werd geboren in Geesteren (toen nog
gemeente Borculo), waar zijn vader
een gemengd landbouwbedrijf runde
en waar Jan samen met zijn broer Jo-
han opgroeide.
Jan: "Bij ons thuis is eigenlijk nooit ter
sprake gekomen dat Johan of ik later
het bedrijf van pa zouden overnemen.
Ook niet toen hij op vrij jonge leeftijd
(55) plotseling overleed. Mij moeder
heeft het nog een poos voortgezet. In
1980 is zij met de boerderij gestopt",
zo zegt Jan Sprukkelhorst.
Het boekhouden zat hem al vroeg, bij-
na automatisch, zoals hij zelf zegt, in
het bloed. Eerst de Mulo in Borculo, in-
clusief middenstandsdiploma en later
veel studeren in de avonduren wat re
sulteerde in het behalen van het prak-
tijk diploma boekhouden en MBA (Mo-
derne Bedrij fs Administratie) Na eerst
nog een halfjaar bij een ondernemer
in Barchem te hebben gewerkt ((helaas
ging het bedrijf failliet) kwam Jan
Sprukkelhorst via een advertentie in

de GOC (Gelders Overijssels Dagblad)
bij het boekhoudbureau van Jan Wil-
lem Klein Lebbink aan de Dorpsstraat
in Vorden terecht. Een boekhoudbu-
reau met destijds tien medewerkers.

EENARMIGE BANDIET
Jan: "Mijn eerste opdracht had te ma-
ken met de zogenaamde "vierkantstel-
ling", dat wil zeggen 2x 14 kolommen
aan de linkerzijde en 2x14 kolommen
aan de rechterzijde. In dat "boek" net-
jes met de vulpen de inkomsten (lin-
kerzijde) en de uitgaven (rechterzijde)
inschrijven. Ik durf best te zeggen dat
ik een mooi handschrift heb. Het reke-
nen ging met behulp van de "eenarmi-
ge bandiet". Een telmachine met een
slinger aan de zijkant. Waarom het
een "bandiet" werd genoemd, weet ik
niet. Wel weet ik dat ik de slinger dui-
zenden keren heb overgehaald.
Het bijhouden met de hand van de
winst- en verliesrekening had toch wel
zijn charme. Tegenwoordige wordt
niet meer naar charmes gekeken,
maar moet het allemaal effectief zijn.
Wanneer de boeren destijds hun boek-
houding voor de verdere afwikkeling
bij ons in kwamen leveren, gebeurde
het wel eens dat wij tussen de paperas-
sen enveloppen met geld vonden,
Geld die men voor de kippen, de ei-
eren of de melk in een enveloppe
kreeg uitbetaald en die men vergeten
had het eruit te halen! Dan belde ik de
desbetreffende boer op met de vraag
"heb jij geen geld meer nodig", aldus
Jan die met een glimlach aan die nos-
talgische tijd terug denkt.

MULTIFUNCTIONEEL BOEK-
HOUDBUREAU
Trouwens boekhoudbureau Klein Leb-
bink was in de zestiger-zeventiger ja-
ren, een "multifunctioneel bureau".
Niet alleen boekhouden in al zijn fa-
cetten, ook deed Klein Lebbink zelfde
Nuts Spaarbank (thans SNS bank) erbij
en was ook het Armenfonds in het bu-
reau gevestigd. Jan: "Dat was een
fonds, waaruit mensen die het heel
erg moeilijk hadden, een kleine bijdra-
ge (2,50 of vijf gulden) kregen. Ook dit
fonds was bij het boekhoudbureau on-

dergebracht, zo zegt Jan Sprukkel-
horst. Toen Klein Lebbink met pensi-
oen ging werd het bedrijf verkocht
aan de heren Maalderink en Thomas-
sen, mannen die Jan als "goede werk-
gevers" bestempelde. (Saillant detail,
deze Maalderink was de vader van
Bert Maalderink, sportverslaggever bij
Studio Sport).
Het boekhoudbureau verwisselde in
de jaren daarna nogal eens van eigen-
aar. Zo werd het bedrijf op l januari
1978 overgenomen door ene W. Rein-
ders. Tussen de bedrijven door werd
de naam van het boekhoudbureau
ook aangepast en werd het een "Admi-
nistratie en Belasting Advies kan-
toor". Jan Sprukkelhorst denkt eens
diep na en noemt nog een paar "over-
names". Na Henk Wanders werd op l
juli 1998 Peter Robbers de nieuwe ei-
genaar en vervolgens op l januari
2004 werd het Gibo Groep Vorden, een
" dochter" van de regionale Gibo met
het hoofdkantoor in Arnhem.
Jan terugkijkend: "Natuurlijk, wat de
verschillende eigenaren betreft, veel
veranderingen. Ook veel veranderin-
gen op het gebied vanaf de vulpen tot
het moderne computergebeuren. Wat
in feite niet is veranderd het "werken"
op zich. Het samenstellen van een ba-
lans verandert nooit", zo zegt hij, ter-
wijl hij de collegialiteit en de sfeer bij
zijn werkgever roemt. Jan houdt zich
op dit moment met name bezig met
de particuliere aangiftes in de ruimste
zin van het woord. Verder maakt hij de
rapporten voor wat betreft de admini-
stratie van de agrarische klanten en de
middenstand. Werkzaamheden die
hem blijven boeien. Wanneer Jan
Sprukkelhorst t.z.t. niet ontkomt aan
de pensioengerechtigde leeftijd dan
wordt de tijd toch wel gevuld met de
tuin, fietsen en tijdens de vakanties in
Oostenrijk wandelen in de bergen. Kij-
ken naar TV. naar zijn favoriete club
Ajax. Een wedstrijd van F.C. Twente be
zoeken. Op T.V. alle programma's van
de Duitstalige volksmuziek bekijken
en luisteren. Aanwezig zijn bij de con-
certen van de "Klostertaler Musikan-
ten". Een CD van dat soort muziek op-
zetten. (Jan heeft naar schatting 100
CD.'s) En niet te vergeten het virus dat
de T.T. van Assen wordt genoemd. Jan
Sprukkelhorst viert niet alleen zijn 40-
jarig dienstjubileum, inmiddels heeft
hij ook onafgebroken veertig jaar lang
de T.T. races in Assen bezocht. Niet al-
leen de wedstrijd op de laatste zater-
dag in juni. Nee, hoor, Jan is altijd al
een paar dagen eerder op de heide bij
Assen te vinden om toch ook maar
niets van de training te missen!!

A, Viering 60 jaar A
I ^bevrijding Vorden^ \
De stuurgroep die zich belast met
de voorbereiding van de herden-
kingsfestiviteiten richt zich op de
data l april (bevrijding van Vor-
den) en op 5 mei (nationale bevrij-
dingsdag).

Deze stuurgroep bestaat uit de vol-
gende personen: J.W. Polman, voorzit-
ter; R.C. Haanstra, secretaris; AJA
Hartelman penningmeester en de he-
ren H.G. Harmsen, F. Kater, F.H. Meu-
lenbroek, JA Norde en L.B.M. Wester-
hof. Op de avond van l april zal in de
sporthal aan het Jebbink een bevrij-
dingsconcert worden gegeven.

Aan dit concert werken mee: Het Vor-
dens Mannenkoor; de Zanggroep 30
Plus; Muziekvereniging "Concordia";
Liberation Band (leden van Sursum
Corda); het seniorenorkest Happy
Days en de cabaretgroep "Hoe? Zo!"
De muziek zal in het teken staan van
de periode rond 1945. De presentatie
is in handen van Arie Ribbers, bekend
van Omroep Gelderland.

De stuurgroep zou het aardig lijken
wanneer de Vordense burgerij de be

vrij ding van het dorp zou willen her-
denken door te vlaggen. Daarnaast
zal er van l tot en met 9 april in het
Dorpscentrum een expositie worden
opgesteld die een aantal situaties uit
oorlogs - en bevrijdingstijd in herin-
nering brengt.

Op de nationale bevrijdingsdag (5
mei) zal het marktplein worden inge-
richt als mega- terras. Daar zullen op
diverse podia optredens plaatsvinden
van muziek- en dansensembles.

Ook zal er een opstelling te zien zijn
van voertuigen uit de tweede wereld-
oorlog door "Keep them rolling".

Voorafgaande aan de feestelijkheden
zal op het grasveld bij de N.H. Kerk
om 9.30 uur het bevrijdingsvuur wor-
den ontstoken.

Het vuur wordt door estafettelopers
uit Wageningen opgehaald. Aan het
eind van de middag, omstreeks 18.00
uur, wordt het bevrijdingsfeest afge-
sloten om plaats te maken voor het
door de plaatselijke horeca te organi-
seren avondprogramma.

B r i d g e n

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 24 januari:
Groep A:
1 dhr. Enthoven/dhr. Jansen 61,3%
2 dhr. Feij/mw. v.d. Ven 57,9%
3 mw. Gerichhausen/mw. den Elzen
55,0%.

Groep B:
l en 2 dhr. Gr. Bramel/mw. de Vries en

dhr. Koekkoek/mw. Koekkoek 59,7%
3 mw. de Bruin/mw. Lamers 57,3%.

Woensdag 26 januari:
Groep A:
1 Dhr. Enthoven/Dhr. Vruggink 63,02%
2 Mw. Terlouw/Mw. Teering 54,69%
3 Mw. Hendriks/Mw. v. Gastel 53,13%.

Groep: B
1 Mw. v.d. Stouwe/Mw. Velde 61,98%
2 Mw. Scholten/Mw. Waenink 59,90%
3 Dhr. Duinkerken/Dhr. Post 59,90%.

Ouderenbonden hepen bij
invullen belastingaangifte
Ook in Vorden zijn de Ouderen-
bonden actief in de weer om oude-
ren te helpen bij het invullen van
het Aangiftebiljet 2004 voor de In-
komstenbelasting en de Premie-
heffing. Dit is altijd weer een inge-
wikkelde klus, waarbij adviezen
een goede dienst kunnen bewijzen.

Met name gaat het voor ouderen om
de Buitengewone Uitgaven, dwz. uit-
gaven voor medische zorg bij ziekte,
maar ook de ziektekostenpremies ko-
men daarvoor in aanmerking. Daar-
naast kan de post Giften ook een be
langrijke aftrekpost zijn.

Kortom in het veelvoud aan vragen
kan een goed advies u van pas komen
en zelfs helpen dat u mogelijk geld te
rugontvangt van de Belastingdienst,
maar dit is geen garantie.

Voor de gezamenlijke Ouderenbon-
den in Vorden zijn hiervoor actief en
ook bijgeschoold, de heren: Jan Meij-
erink, Het Jebbink 30 (ANBO, tel. 55 18
33) en Jan Olthaar, dr. WCH Starings-
traat 14 (PCOB, tel. 55 55 06).

Zodra u alle gegevens binnen hebt,
kunt u met één van deze personen
contact opnemen.

Thijs van Amerongen: "Geen pech tijdens de WK,
maar gewoon geen macht genoeg in de henen"
Thijs van Amerongen kijkt met ge-
mengde gevoelens terug aan het
wereldkampioenschap veldrijden
dat afgelopen zaterdagmiddag in
het Duits Sankt Wendel werd ge-
houden.

Thijs kwam voor de eerste keer tijdens
een WK bij de Espoirs uit (leeftijds-
groep 18- 23 jaar), een categorie waar-
bij de Vordenaar met zijn achttien ja-
ren tot de jongste deelnemers be
hoort. Thijs: "Het scheelt in deze sport
nogal of je 18 of 23 bent. Op mijn leef-
tijd kom je duidelijk kracht tekort. Dat
weetje en dat heb ik zaterdag overdui-
delijk gemerkt. Technisch ging het
goed. Geen problemen met de fiets en
geen valpartijen", zo sprak Thijs zater-
dagmiddag vanuit Sankt Wendel.

Dat de Vordenaar niet is gevallen, is op
zich al een prestatie. De T.V. kijker (de
wedstrijd werd rechtstreeks op de Bel-
gische TV uitgezonden) kreeg heel wat
valpartijen voorgeschoteld. Ook moei-

lijk te voorkomen. Vrijdagnacht een
graad of zes vorst, tijdens de wedstrijd
een paar graden boven nul waardoor
de harde ondergrond wat ging dooi-
en, met als gevolg glibberige paden
dat zeer veel van de stuurmanskunst
van de renners vergde. Thijs:
"Ik had de pech dat ik vanuit de laat-
ste start rij moest vertrekken.

Dan is het op een dergelijk parcours
erg moeilijk om veel coureurs in te ha-
len. In deze "ieder- voor- zich" wed-
strijd toch nog redelijk kunnen mee
komen. Niet met de absolute top, zo-
als met de Tsjechen Zdenek Stybar (Ie)
en Radomir Simunek (2e). Thijs eindig-
de in het veld van circa 60 coureurs als
25e op twee minuten achterstand op
de winnaar. Lars Boom was met zijn 9e
plek de beste Nederlander. Voor Thijs
van Amerongen zit het veldrijden er
voor dit seizoen op. Eerst een poos rust
nemen en dan voorbereiden op het
wegseizoen dat half maart van start
gaat.



Contactjes
vervolg
• Opnieuw beschikbaar zit-
/slaapkamer met gez. gebr.
van keuken en badkamer.
Tevens is er weer één plaats
vrij met volledig pension.
Tel. (0573) 45 37 60.

• 2x afkortzaag Harwi, 1x 6
ass. pennenbank, 1 ketting-
frees, 1 cirkelzaag, 1 tafelcir-
kelzaag Festo, 1 compressor,
1 freesmachine, 2x elu bo-
venfrees, 2x afk. DeWalt
1305, 1 trappenfrees, tevens
van balkhout tot panlat, un-
derlaymentplaten, beton
multiplex. Rolsteigers + lad-
ders, trappen + hamerstei-
gers. Tel. 06-50 502 680.

• Te koop: openhaardhout,
beuken en eiken. Gekloofd
en gedroogd. Tel. 06-46 150
887.

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16

7251 BB Vorden

0575554204 Borrel 30%
jonge / vieux
Ltr. Van 8,99

voor

7,99
Jagermeister

Ltr. Van 17,75 voor

14,99
Acties geldig t/m zaterdag 5 februari

Kom voor meer acties naar de winkel

of kijk op www.mitra.ni

VER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

A

• lichte bouwvergunning
• reguliere bouwvergunning
• vergunning wet milieubeheer

Neem vrijblijvend contact op met:

ndré Kasteel
Beatrixlaan 23 Telefonisch bereikbaar:
7261 XW Ruurlo ma. t/m vrij. na 19.00 u.
Tel. (0573) 45 12 76 za. - zo. de gehele dag.

Weekblad Contact, het weekblad waar men naar uitkijkt!
familie-advertenties, aanbiedingen van de bakker, de slager, groenteman

en visboer.

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
# TUINONTWERP -#-

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

* VIJVERS #

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

Fax: (0575) 44 17 15

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht
Gems Metaalwerken B.V. Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld op de
aanvraag om vergunning van Gems Metaalwerken B.V.
mede namens Emsbroek Installatietechniek B.V. te
Vorden.

Het betreft hier een aanvraag om vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer voor het veranderen en het in
werking hebben na die verandering van de gehele
inrichting (revisievergunning). De inrichting is bestemd
voor de productie van tanks en opslagvaten in
combinatie met een installatie bedrijf.
De inrichting is gelegen aan de Industrieweg 9-11 te
Vorden.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de gevraagde
vergunning wordt verleend onder voorschriften en
beperkingen.

Inzage
De vergunningaanvraag, de ontwerpbeschikking en de
stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van 3
februari 2005 tot en met 2 maart 2005 bij:
- de gemeente Bronckhorst, Banninkstraat 24a te

Hengelo; op maandag tot en met donderdag van 8.30
tot 15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur alsmede
na telefonische afspraak, tel. (0575) 75 02 50;

- de provincie Gelderland, in de bibliotheek in het Huis
der Provincie, Markt 1 1 te Arnhem; op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de ontwerp-
beschikking ingevolge de Wet milieubeheer of voor een
afspraak voor inzage buiten kantooruren kunt u contact
opnemen met de heer J. de Lange, tel. (026) 359 86 70
van de dienst Milieu en Water van de provincie
Gelderland.

Bedenkingen en gedachtewisseling
Tegen de ontwerpbeschikking kunnen tot en met één
dag na het einde van de tervisieleggingstermijn
schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Daarbij kan worden verzocht om de
persoonlijke gegevens van degene die bedenkingen heeft
ingebracht, niet bekend te maken.

Gedeputeerde Staten van Gelderland verzoeken
eenieder die bedenkingen inzendt, daarop het
registratienummer te vermelden dat onderaan deze
kennisgeving staat. De bedenkingen kunnen ook gefaxt
worden naar nummer (026) 359 83 50.

Eenieder die daarom verzoekt, wordt in de gelegenheid
gesteld van gedachten te wisselen met een vertegen-
woordiger van Gedeputeerde Staten van Gelderland
over de ontwerpbeschikking en kan desgewenst
mondeling bedenkingen inbrengen. Wie van deze
gelegenheid gebruik wil maken, wordt verzocht dit
telefonisch, uiterlijk 21 februari 2005 vóór 12.00 uur,
mee te delen, tel. (026) 359 86 70/359 83 48.
De bijeenkomst zal dan worden gehouden op een nog
nader door ons vast te stellen plaats en tijdstip.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling
bedenkingen inbrengen tegen de ontwerpbeschikking,
kunnen tegen de later vast te stellen definitieve beschik-
king beroep instellen, tenzij kan worden aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest tot het
inbrengen van bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking.

Verder kan eenieder die nu geen bedenkingen inbrengt,
te zijner tijd tegen die onderdelen van de definitieve
beschikking beroep instellen, die ten opzichte van de
ontwerpbeschikking gewijzigd worden vastgesteld.

Tussen het sluiten van de tervisieleggingstermijn voor de
aanvraag en de ontwerpbeschikking en de tervisielegging
van de later vast te stellen definitieve beschikking
kunnen de stukken uitsluitend op afspraak worden
ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken,
tel. (026) 359 83 48.

Arnhem, 22 december 2004,
nr. MPM2242

provincie
GELDERLAND

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
J.j.W. Esmeijer - wnd. Commissaris van de Koningin

KM. D. Brouwer - secretaris

JUBII EUMACT

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelljksadvertentle
als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-
stellen bij onze filialen.

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

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

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

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

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

DANCING DISCOTHEEK

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

ONT
In de Beachclub: t<>
DJ ROB KRUIDHOF "̂

OPENING DANCEKELDER
"THE UNDERGROUND"

4 AREA'S 100% FUN
Boiiiitis opstapplaatsen

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

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

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

Vikom Multi-
vitaminenbrood

nu 400 gr O95
Ontvang bij «Mr Vikom
brood gratis kraslot en

maak kans op een Trikke.
Kijk In d* Mrfnftttf voor

maar Informatie.

Echte bakkers

Broodbakmixen

elke 4e zak

gratis

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)55 1384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575)571528



-.v.vvvv.

Open Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op de Weissensee in Oostenrijk

Prachtige derde plaats Arjan Mombarg
Onze plaatsgenoot Arjan Mom-
barg heeft zaterdagmiddag in het
zonovergoten Karinthië (Oosten-
rijk) op de Weissensee de derde
plaats behaald tijdens het open Ne-
derlands kampioenschap mara-
thonschaatsen over een afstand
van 100 kilometer. Een prestatie
van jewelste. Daarmee heeft Arjan
Mombarg bewezen tot de beste Ne-
derlandse schaatsers op natuurijs
te behoren.

Immers toonaangevende schaatsemij-
ders op kunstijs zoals bijvoorbeeld Jan
Maarten Heideman (lle), Ruud Borst (
12e) Miei Rozendaal (72e) werden door
hem geklopt. Ook de laatste winnaar
van de Elfstedentocht Henk Angenent
(16e) moest het hoofd buigen voor de
veehouder uit Vorden.

Arjan Mombarg heeft met zijn bron-
zen medaille in Oostenrijk het ver-
trouwen van zijn "werkgever" Nefit
niet beschaamd. Want het contract
dat de Vordenaar met Nefit heeft is ge
baseerd op twee aspecten.

In de eerste plaats wat betreft het ma-
rathonschaatsen op kunstijs, is Mom-
barg aangetrokken om tijdens deze
competitie de Fransman Michaud
(kopman) te ondersteunen. Het andere
aspect van het contract is gebaseerd
op het rijden van wedstrijden op na-
tuurijs, aangezien Arjan Mombarg de
afgelopen jaren bewezen heeft op dit
onderdeel "goed uit de voeten" te kun-
nen!

Toen we Arjan Mombarg zondagmor-
gen al vroeg vanuit Oosterink aan de
telefoon kregen, klonk zijn stem
schor. "Ik heb tijdens het Nederlands
kampioenschap marathonschaatsen
nog nooit op het podium gestaan. Dus
moest deze derde plaats zaterdag-
avond even gevierd worden".

Toen Arjan Mombarg zaterdagmiddag
door de speaker werd opgeroepen om
op het podium te verschijnen, maakte
de zon in Karinthië aanstalten om
achter de bergtoppen van de Weissen-
see te verdwijnen.

Vervolgens werd voor winnaar Peter
Baars het Wilhelmus gespeeld. Naast
hem Bert Jan van der Veen (2e) en een
dolgelukkige Arjan Mombarg als der-
de. De medaille werd hem omgehan-

gen door Jacob Reitsema, voorzitter
van de Nederlandse schaatsbond. Een
tafereel dat feilloos door de camera
van Studio Sport werd geregistreerd.
Arjan: "Ik was best wel geëmotio-
neerd, een super gevoel om daar te
staan".

EVEN UIT BALANS
Toen hij de schouderklopjes en met
name de felicitaties van zijn ploegge-
noten Arjan Smit, Erik Hulzebosch en
Haico Bouma, in ontvangst had geno-
men, kwam daar plotseling bij de ana-
lyse van de wedstrijd toch nog een
"beetje balen" om de hoek kijken. Ar-
jan: "Natuurlijk ben ik blij, zeg maar
hartstikke blij met het resultaat, maar
wat wel jammer is, ik had dit Neder-
lands kampioenschap kunnen win-
nen.

Toen wij (kopgroep van 14 man) bij het
ingaan van de laatste grote bocht rich-
ting finishlijn gingen, kwam ik als
laatste door. Nog 500 meter te gaan,
een lang recht stuk. Ik reed de schaat-
sers eigenlijk zomaar voorbij, hele-
maal links, vlak langs de sneeuwrand.
Vlak voor de finish raakte Jeroen de
Vries mij heel even aan.

Ik moest daardoor rechtop komen,
raakte even uit balans, een fractie van
een seconde, maar het kostte mij wel
de zege. Peter Baars en Bert Jan van
der Veen, bleven mij daardoor net
voor.

Jammer, maar nogmaals ik ben ziels-
gelukkig met deze bronzen plak", zo
zegt hij. Alvorens de 100 kilometer bij
een temperatuur van min 12 graden
op goed ijs ("ik ben niet één keer geval-
len" )van start ging, was er binnen de
Nefit ploeg een korte werkbespreking.

Arjan: "Tijdens de trainingen de af-
gelopen dagen was Erik Hulzebosch
super. Hij reed iedereen "naar huis".
Dus werd de afspraak gemaakt dat ik
bij Erik zou blijVen, aangezien men
vond dat ook ik in een goede vorm
stak.

KOPGROEP
Gedurende pakweg de eerste 75 kilo-
meter een hoog tempo (gemiddelde
snelheid ruim 38 kilometer per uur)
waardoor ontsnappingen niet lang

stand hielden. Ontstond er een kop-
groep, dan was er altijd wel een Nefit
man bij.

Onze ploeg heeft uitstekend gereden",
zo kijkt Arjan terug. Met nog 20 kilo-
meter te gaan ontstond er een kop-
groep van 12 man. Van ons was daar
alleen Haico Bouma bij maar die had
juist daarvoor al aangegeven dat hij
zich niet sterk genoeg voelde om in de
finale een rol van betekenis te kunnen
Spelen.

Wat gebeurde, deze kopgroep bleef bij
elkaar en werd hun voorsprong zelfs
groter. Toen zijn Peter Baars (de latere
winnaar) en ik uit het peloton wegge
sprongen en hebben we ons bij de kop-
groep aan kunnen sluiten.

Op dat moment was ik echt helemaal
kapot. Gelukkig herstelde ik snel en
bleek ik nog voldoende kracht over te
hebben voor de eindsprint "aldus Ar-
jan Mombarg.

Dat de Vordenaar de afgelopen week
op de Weissensee superbenen had,
werd afgelopen donderdag, een dag
na zijn aankomst in Oostenrijk, al vrij
snel duidelijk, toen hij tijdens een cri-
terium over 50 kilometer de vierde
plaats voor zich opeiste!

Zaterdag 5 februari staat er op de
Weissensee de alternatieve Elfsteden-
tocht op het programma. Een afstand
over 200 kilometer. (De laatste ander-
half uur van deze wedstrijd wordt 's
middags vanaf 15.00 uur rechtstreeks
door SBS 6 uitgezonden). Behoort Ar-
jan Mombarg tot de favorieten?

Ach, zo zegt hij, dat favoriet zijn hoor
ik de afgelopen dagen wel meer om
me heen roepen. Er komen wel hon-
derd rijders aan de start, met daarbij
een groot aantal kanshebbers.

Het is een wedstrijd waarbij veel kan
gebeuren, de kou, de conditie van het
ijs, de vermoeidheid, alles kan een rol
spelen. Wat ik wel weet, dat ik mij op
dit moment goed voel", zo zegt Arjan.

De komende dagen doet hij het rustig
aan, lekker skiën met echtgenote Dia-
na, flink wat rusten, en langzamer-
hand toewerken naar de dag van aan-
staande zaterdag, een nieuwe kracht-
proefdeze alternatieve Elfstedentocht!

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

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

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

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

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 ANBO Dialezing over Australië in

't Stampertje.
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.
24 PCOB afdeling in 't Stampertje

over Humor in de Trouwzaal door
mevr. van Arkel uit Zelhem.

26 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70-
plussers. Info: tel. 55 20 03.

28 Vordense bridgeclub.

Carnavalsvierders rijden
niet méér onder invloed
Carnaval staat niet in de laatste
plaats bekend om zijn rijkelijke al-
cohol verbrui k. Toch laat de politie
weten dat er rond carnaval niet op-
vallend veel méér onder invloed
wordt gereden. En de politie doet
er alles aan om dat zo te houden.

CARNAVAL EN ALCOHOL
Carnaval is welhaast onverbrekelijk
verbonden met veel drinken, en dat
ook nog enkele dagen achter elkaar.
Sommige carnavalsvierders hebben
dan ook enkele dagen achtereen een
te hoog alcoholgehalte in hun bloed
om nog veilig aan het verkeer deel te
kunnen nemen.

Te verwachten was dus dat er rond
carnaval veel onder invloed wordt ge
reden en er als gevolg daarvan extra
veel verkeersongevallen gebeuren.

BOB
Maar dat blijkt niet het geval te zijn.
Kennelijk zijn de meeste carnavals-
vierders zo verstandig om een taxi te

nemen of anders voor de festiviteiten
losbarsten alvast van tevoren afspraken
te maken over wie er rijdt. Afspraken
dus over wie vandaag en morgen de
Bob is.

POLITIECONTROLES
De politie heeft dat met vreugde vast-
gesteld en wil ook graag dat dat zo
blijft. Om dat te bevorderen zal ze
toch in de carnavalperiode weer extra
controleren op alcoholgebruik in het
verkeer.

Vele honderden automobilisten zul-
len op alle momenten van de dag wor-
den staandegehouden om te 'blazen'.

Reden temeer dus om carnaval tot een
feest te maken en dat zo te houden.

Nadere informatie vind men op:
www.bobjijofbobik.nl

Kijk voor uitvoerige informatie over
reizen per openbaar vervoer van deur
tot deur op www.9292ov.nl

EDAH
LbKKbK

Primula
diverse kleuren, per 3 stuks
OP=OP
Je vindt Edah Lekker&Laag in:
Borger - Eelde - Eerbeek - Emmen - Ermelo - Harlingen - Hengelo - Lunteren
Putten - Rijssen - Tubbergen - Winterswijk - Zeist

Lekker goed, laagste prijzen.

In september 2004 is het Toon-
kunst Pluskoor van start gegaan.
Het koor is bedoeld voor 55+ leden
die graag op niveau willen blijven
zingen, maar dat niet meer bij hun
vertrouwde koor willen of kunnen
doen.

Het Pluskoor maakt deel uit van Toon-
kunst Zutphen e.o. en dus van de Lan-
delijke Maatschappij tot Bevordering
der Toonkunst. Het koor repeteert on-
der leiding van de dirigent van Toon-
kunst Hans Lamers. De pianobegelei-
ding wordt verzorgd door de pianist
Henk Woudstra.

Aankomende leden leggen een stem-
test af, deze wordt periodiek herhaald.
Lessen stemvorming worden opgeno-
men in het repetitieprogramma. Kort-
om, het is zoals bij Toonkunst past.

Het koor is van start gegaan met 45
leden, maar mag nog groeien! Met
name Tenoren en Bassen worden van
harte uitgenodigd.

De repetities vinden plaats op donder-
dagmiddag van 14.00-16.00 uur in het
Parochieel Centrum Mariaschool,
Tengnagelshoek 6, Zutphen. Deze lo-
catie is ook met openbaar vervoer uit-
stekend te bereiken.

INLICHTINGEN
Belangstellenden kunnen voor inlich-
tingen en/of vrijblijvende opgave te
recht bij:
Mw. Janine Keegstra-Dekker, Boslaan
4, Warnsveld, tel. (0575) 57 20 33.
Mw. Fieke Middelkoop-van der Harst,
Veerweg 10, Gorssel, tel. (0575)4917 01.
Mw. Mona Zonneveld, Weerdslag 93,
Zutphen, tel. (0575) 52 20 83.

Midwinterrit 'De Graafschaplijders'
De Vordense auto- en motorclub
'De Graafschaprijders' organiseert
zondag 6 februari de zgn. 'Midwin-
territ', een orientatierit voor auto's
en motoren over een afstand van
circa 50 kilometer.

De start is vanaf 13.30 uur bij het pan-
nenkoekenrestaurant "Kranenburg",
aan de Ruurloseweg 64 in de Kranen-
burg.
De rit is uitgezet door Harm Cortumme
en Gerrit te Veldhuis.

Wie is deze vrouw

V o i' t b a l

WVORDEN
Programma zaterdag 5 februari
Witkampers Cl - Vorden Cl
Vorden BI - Eefde SP BID



Van huis uit de beste!

TE K
vrije vastgoed bemiddelaars

Ook uw huis is snel verkocht

met slechts 0,5% courtage,

inclusief GRATIS bouwkundig rapport

of 2 GRATIS advertenties.

INFO: 0575 - 46 18 99

Veel aanbod in de grensstreek van Duitsland. Wij
ondersteunen u bij het aanvragen van de woon-
vergunning en alle emigratiedocumenten die
noodzakelijk zijn.

www.animomakelaars.nl

Ontwerpen realisatie internetsites

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

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

IN DE FEESTTENT TERREIN S.V. RATTI, KRANENBURG

VRIJDAGAVOND 4 FEBRUARI

PLANKENKOORTS IN DE TENT
PLAYBACKSHOW
Aanvang: 19.00 uur Toegang tot 1.40 m gratis, anders €3,50

Entree € 6,00Aanvang: 20.30 uur ZATERDAGAVOND 5 FEBRUARI

CARNAVALSBAL
OM 21.11 UUR:

AFTREDEN OUDE PRINS EN
ONTHULLINC VAN DE NIEUWE PRINS

Muziek DE BUREN
en een optreden van

JACQUES HERB
ZONDAG 6 FEBRUARI

KINDERCARNAVAL
1430 uur OPTOCHT vanaf de feesttent mm v „DE SCHADDENSTEKKERS"

aansluitend DO L DWAZE KINDERMIDDAG verzorgd door TH E ATE R FIETS

14.30 uur:

met

OUDERWETS CARNAVALSFEEST

KAS BENDJEN
s-, ortAc, AVALANCHE

Entree: € 7,50

(Gld.) Bericht
Inspraak nieuw Streekplan
Gelderland 2005

Hoe gebruiken we in de toekomst de ruimte in
Gelderland? Dat staat in het nieuwe streekplan
Gelderland 2005, dat Gedeputeerde Staten op
14 december jl. in ontwerp hebben vastgesteld.
Het streekplan geeft de hoofdlijnen van het
provinciaal ruimtelijk beleid voor de komende
jaren weer. Tegelijk met het ontwerp-streekplan
stelden Gedeputeerde Staten de Strategische
Milieubeoordeling (SMB) vast, die op grond van de
Europese richtlijn voor het nieuwe streekplan is
uitgevoerd.

Informatiebijeenkomsten
De provincie organiseert samen met de regio's
informatiebijeenkomsten over het ontwerp-
streekplan:

• dinsdag 15 februari, zalencentrum De Valom,
Karstraat 2, Huissen

• woensdag 16 februari, congrescentrum
De Reehorst, Bennekomseweg 24, Ede

• donderdag 17 februari, zalencentrum
De Pineta, Elspeterweg 6, Nunspeet

• maandag 21 februari, restaurant de Betuwe,
Hoogkellenseweg 7, Tiel

• woensdag 23 februari, congrescentrum
Hanzehof, Coehoornsingel 1, Zutphen

• donderdag 24 februari, zalencentrum Meijer,
Ruurloseweg 1, Groenlo

ledereen is van harte welkom. Alle bijeenkom-
sten beginnen om 20.00 uur. De zaal is open
vanaf 19.30 uur voor een informatiemarkt.

Ter inzage
Het ontwerp-streekplan en het SMB-rapport
gaan nu de inspraak in. Beide stukken liggen
van 7 februari tot 8 maart 2005 ter inzage in alle
Gelderse gemeentehuizen, de bibliotheek van het
Provinciehuis (Markt 11, Arnhem), de waterschaps-
kantoren en de openbare bibliotheken in
Gelderland.
Bovendien staat de informatie op internet:
www.gelderland.nl/streekplan

Gedachtenwisseling
Ook geven Provinciale Staten iedereen gele-
genheid met hen van gedachten te wisselen
over het ontwerp-streekplan en het SMB-rap-
port. Dat kan tijdens vier (*) bijeenkomsten:

• dinsdag 29 maart om 19.30 uur in
congrescentrum De Reehorst,
Bennekomseweg 24, Ede

• woensdag 30 maart om 19.30 uur in het
provinciehuis, Markt 11, Arnhem

• donderdag 31 maart om 19.30 uur in
ondernemingscentrum Achterhoek,
Koopmanslaan 3, Doetinchem

• vrijdag 1 april om 19.30 uur in restaurant de
Betuwe, Hoogkellenseweg 7, Tiel

• In de streekplankrant staan alleen de bijeen-
komsten op 29 maart in Ede en 31 maart in
Doetinchem vermeld.

Bedenkingen en opmerkingen
Tijdens de periode van terinzagelegging kan
iedereen schriftelijk bedenkingen tegen het
ontwerp-streekplan indienen en opmerkingen
maken over het SMB-rapport. Deze bedenkingen
en opmerkingen moeten worden gezonden aan:

Provinciale Staten van Gelderland
t.a.v. secretariaat Streekplan
Antwoordnummer 411
6800 GX Arnhem

of via het electronisch inspraakformulier op
www.Gelderland.nl/streekplan

Meer informatie
Meer informatie staat in de streekplankrant.
Deze krant is verkrijgbaar bij de gemeentehuizen
en de openbare bibliotheken. Het ontwerp-streek-
plan, de SMB en de streekplankrant zijn ook op te
vragen bij de afdeling Communicatie van de
provincie, tel. nr. 026 - 359 9000 en via e-mail
a.adema@prv.gelderland.nl

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u terecht
op internet (www.gelderland.nl/streekplan).

Ook kunt u uw vragen stellen, bij voorkeur via
e-mail (omgevingsplannen@prv.gelderland.nl)
of telefonisch (026 - 359 8899)

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende edities

in de gemeente

Bronckhorst.

Pe provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

•

LIJSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele
andere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

HOME

H ARM S EN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl
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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 briefte of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

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

SWie'jf uut 8*imeli1j0*f*
Winterdag en de krante uut en wat
dan? Gerrie weet wat ze wil. Bood-
schappen doen. En ze wil Gert met
hebben. Dat is umme de inkopen te
dragen en ok umme tegen an te pra-
oten. Hij hoofd neet vuile wear-
woord te geven atte maor luustern
wil. Gert hef daor neet vuile aardig-
heid an dat weet ze. Hij zuut zich
zelf as zonne kwajonge, of as ne ol-
den sul, die in de winkels achter
zien vrouwe an hobbeld.

Maor no wil ze ok graag dat nieje ge
meentehuus zeen. Biej de kommen-
de viziete kan ze d'r dan oaver met
praoten. Maor earst mot ze Gert in
de bene zeen te kriegen. D'r lig wat
snee en ze dech datte op zien een-
tjen wil gaon kuieren. Vanaf zien
jonkheid zit er nog wat streupers na-
tuur in um.

Gerrie: "As wiej zo straks tegelieke
langs 't gemeentehuus gaot in Hen-
gel en mettene een niej persoonsbe-
wies haalt? Ik weet de weg, komme
wie van de Zelhemse kante dan
links van de grote weg. lej kunt met-
tene zien hoe dat d'r uutzuut?"

Gerrie wil dit kear in Hengel win-
keln. Mooie winkels hebt ze rond
een groot plein. De Eda nog niej en
ne Action met vuile goed koop spul,
ne viswinkel, Albert Hein en ok tex-

tiel winkel. Met wat gedram krig ze
Gert met as chauffeur en daor geet 't
hen. Machtig wat hebt ze in Hengel
een groot plein biej de winkels um-
me te parkearn. En nog gin parkeer-
geld betalen.

Ze sprekt af hoe late ze wear biej den
auto terugge bunt want Gert hef hè
legaar gin zin umme achter Gerrie
an te blieven sleppen. Ne besten tied
later zuut hij d'r wear an komn.

No wil ze weten waorumme zon per-
soonsbewies halen op 't gemeente
huus? Gert kriebelig:" Dat is ver-
plicht, lej mot kunnen bewiezen dai
bunt wie ai bunt. Dat is helemaols
neet zo gek. Stel no is dat ons wat ge
beurt? Dan mochten ze van mien ok
mien eigen bloedgroep en zelfs
mien vingerafdrukken wel weten.
Zoas laatst met die zee ramp, ze
kunt oew dan altied terug traceern.
Ze mochten van mien verplicht alle
maol een bandjen umme de pols
draegen met zelfs mien D en A.

Wat mensen hebt daor een hekel an.
Dat tast hun privee gevuul an. Wan-
neer ik niks te verbergen hebbe dan
hoof ik mien nargens sappel umme
te maken. Dieven en verkrachters
kunt ze op zonne maniere mooi te
grazen nemmen. Alle gegevens zit in
de computer." Gerrie knikt hij zal 't

wel weten. Maor no samen op weg
naor 't gemeentehuus. Geweldig
groot niej parkeerplein. Is hier zo-
vulle personeel? Want de gewone be
volking kump d'r alsmaor minder.
Alles geet steeds mear via de tele-
foon en de computer.

Gert: "Dat gebouw zelf liekt ja net ne
grote schure of ne garage. Of ne gro-
ten winkel, kaal funktioneel en
strak." Ja zeg Gerrie maor dit is ok
maor veur vief jaor. Ze hebt dat ge
bouw d'r merakels rap neergezet. Op
de duur nao vief jaor, dan kriege
wiej echt wat moois as centrum van
Bronckhorst.

Ze ziet dat het net te late is. Te lange
rond geklungeld in die winkels. On-
dertussen bedenkt ze dat ze toch al
een riebewies hebt en ok een pas-
poort en dus gin niejen persoonspas
neudig? Maor heb iej dat papier al-
tied paraat? Gemakkelijk verliezen
of in een ander tasjen of jasjen?

Dan toch met mekaar afsprekken
um zon oranje polsbandjen an te
schaffen? Met alle persoonlijke gege
vens. Net as een polshorloge water-
dicht en warmte bestendig? Een
veurstel an B en W van ons grote nie
je Bronckhorst.

De Baron van Bronckhorst.

Politiemonitor 2005:

Politie laat publiek ondervragen
In de maand februari worden en-
kele honderden inwoners uit de
politieregio Noord- en Oost-Gelder-
land (het gebied van Harderwijk
tot Winterswijk) telefonisch bena-
derd door medewerkers van onder-
zoeksbureau Intomart GfK uit Hil-
versum met een aantal vragen over
veiligheid, criminaliteit, preventie-
maatregelen en het functioneren
van de politie.

Met de antwoorden van deze enquête
kan de politie haar dienstverlening be
ter afstemmen op de wensen van de
bevolking. Deze jaarlijkse enquête, die
de naam Politiemonitor Bevolking
draagt, wordt in opdracht van de re
giopolitie Noord- en Oost-Gelderland
en de Ministeries van Justitie en Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties uitgevoerd. De geënquêteerden
worden steekproefsgewijs uit het tele
foonboek gehaald en krijgen vooraf
(eind januari) een brief van de korps-
chef van de politie in deze regio, waar-
in men gevraagd wordt om mee te
werken aan deze enquête. Vervolgens
kan men zowel overdag als in de
avonduren benaderd worden. Het tele
fonische interview duurt ongeveer 15
minuten. De antwoorden worden ui-

teraard volstrekt vertrouwelijk behan-
deld en de gegevens van de geënquê-
teerde worden anoniem verwerkt. Nut
van het onderzoek is om naast de gere
gisterde delicten een beeld te krijgen
van de verborgen criminaliteit. Bij de
lieten als vernieling, diefstal of een-
voudige mishandeling blijkt een deel
van de bevolking om allerlei redenen
geen aangifte te doen. De politie daar-
entegen zit soms met gestolen goede
ren in haar maag, die niet aan een ei-
genaar kunnen worden afgegeven,
omdat deze geen aangifte heeft ge
daan. Zo blijven beide partijen met
een ontevreden gevoel zitten en dit
kan en moet anders! Ook hebben de
respondenten zelf direct belang bij
deelname aan het onderzoek: ener-
zijds door aan te geven aan welke de
lieten de politie (extra) aandacht zou
moeten besteden, anderzijds door aan
te geven hoe de politie zelf de dienst-
verlening aan de bevolking kan verbe
teren. Om de dienstverlening te verbe
teren werkt de politie Noord- en Oost-
Gelderland sinds enkele jaren in alle
politieteams met wijkagenten. Zij zijn
hét gezicht van de politie en u kunt
met al uw vragen of problemen op het
gebied van de politiezorg bij hen te
recht. In het ene geval handelt de wijk-

agent de vraag zelf af, in een ander
voorbeeld doet hij beroep op zijn
teamgenoten. Mocht u uw wijkagent
nog niet van gezicht kennen, kijk dan
eens op de site van deze politieregio.

U kunt de wijkagent via het landelijke
politienummer 0900-8844 bereiken,
maar gaat het om een spoedmelding
(brand, ongeval met letsel of een over-
val) dan geldt het spoednummer 112.
Ook blijkt de verleden jaar ingevoerde
mogelijkheid om aangifte via internet
te doen een schot in de roos. Voor veel-
voorkomende feiten als diefstal van
een (brom)fiets, diefstal uit/af auto,
winkeldiefstal en vernielingen aan
een openbaar gebouw, een auto of een
goed (bijvoorbeeld een brievenbus of
bushokje) hoeft men voor het doen
van aangifte geen afspraak meer met
de politie te maken, maar biedt inter-
net uitkomst. Wanneer een respon-
dent graag verder wil praten over een
ingrijpende gebeurtenis die hem of
haar is overkomen (zoals slachtoffer-
van een misdrijf of delict), dan kan
men contact opnemen met een Bu-
reau Slachtofferhulp in onze regio,
eveneens opvraagbaar via het algemene
politienummer of via het landelijke
nr. (0900) 14 50.

Open huisdagen druk bezocht

Massagepraktijk Organic Move
valt in de smaak

Afgelopen vrijdag 21 januari en zaterdag 22 januari 2005 waren er
open huisdagen bij Organic Move, Massagepraktijk voor kinderen en
volwassenen. Er was volop belangstelling voor de massagepraktijk
aan de Raadhuisstraat 6 in Vorden. Tijdens de open huisdagen ston-
den Marlies Aartsen en een collega gereed om de ruimte te laten zien,
uitleg te geven en alle vragen te beantwoorden. Met als gevolg de
nodige afspraken en vraag naar massagecadeaubonnen. Met het uit-
geven van o.a. verschillende informatie-boekjes hoopt Marlies Aart-
sen meer duidelijkheid te geven, betreffende invloed en uitwerking
van de massagebehandelingen.

"De vele positieve reacties op de sfeer
en het karakter van de praktijk en het
materiaalgebruik waren hartverwar-
mend. Het waren volle en lange da-
gen, maar we hadden op deze manier
voor een ieder de tijd," aldus Marlies
Aartsen.

Tevens waren er veel vragen rondom
haar werk met kinderen. Marlies Aart-
sen werkt met kinderen, die last
hebben van bv. lichamelijke klachten,
te weinig zelfvertrouwen, faalangst,
verlegenheid, coördinatieproblemen,
leer- en concenrratieproblemen of in
moeilijke situaties zitten zoals schei-
ding ouders. Door te werken met o.a.
massage, lichamelijke oefeningen,
spelvormen, e.d. kan er meer zelfver-
trouwen, balans en verbetering van
persoonlijke situatie ontstaan.

Op moment geeft Marlies enkele mas-
sagelessen op een basisschool aan ge
mengde groepen 5 t/m 8. Zo is er een
slogan "kinderen die elkaar aanraken,
pesten elkaar niet ". Een andere ma-
nier om met vriendschap, grenzen en
pesten aan het werk te gaan, is dus
d.m.v. massage. Hierdoor komt meer
wederzijds begrip, bewustwording en
inzicht. Kinderen en volwassenen die
hun lichaam en mogelijkheden ken-
nen zijn, over het algemeen, zich
meer bewust van hun grenzen, hun
kracht en kunnen.

Met toekomstige kindercursussen wil
Marlies Aartsen een aantrekkelijke

mix van ingrediënten aanbieden aan
diverse leeftijdsgroepen, bestaande
uit 4-6 kinderen, l uur per week les,
gedurende ± 6 weken lang.

Tijdens de open huisdagen kon Mar-
lies Aartsen nog niet een compleet
overzicht geven betreft data van in-
formatiemiddagen, baby-, kinder- en
volwassencursussen en workshops.

De Vordense vertelt: "Ik ben al weer
druk met de voorbereidingen van
mijn 2e nieuwsbrief en planning van
activiteiten. Deze nieuwsbrief is overi-
gens gratis bij mij verkrijgbaar. Door
deze verhuizing naar een grotere
ruimte kan ik mijn ideeën beter ver-
wezenlijken. Om alvast een tipje van
de sluier op te lichten: Zo ben ik bezig
met het samenstellen van program-
ma's voor bv. vriendinnen-, zussen-, of
collega-avonden/middagen.

Dit houdt in dat men in kleine groep-
jes samenkomen en d.m.v. massage, di-
verse oefeningen echt tijd aan zichzelf
en elkaar besteden. Dit is dus een ande
re vorm en uitwerking dan met elkaar
een avondje naar de bioscoop of kroeg.
Tijdens de open huisdagen was er al
vraag naar, dus dat is geweldig".

Voor verdere informatie en nieuws-
brief kunt u terecht bij Organic Move,
Marlies Aartsen, Massagepraktijk voor
kinderen en volwassenen, Raadhuis-
straat 6, Vorden, tel. (0575) 55 62 17 of
(06) 21 60 72 27.

Bronckhorst voor Azië groot succes
Van het cynisme en de 'Azië-moe-
heid' waar de laatste tijd zo veel
over gesproken wordt was hele-
maal niets te merken op 29 januari
ui Steenderen. Misschien was het
te danken aan het toch wat ge-
waagde programma.

De organisatie kan met trots zeggen
dat met een van de hardste benefiet-
concerten bijna 6000 Euro bij elkaar is
'gefeest'. De bands Alva, Gibberish,

Grolschbusters en Kas Bendjen, DJ.
Free Willy, Red Rock en Zaal Heezen
hebben belangeloos aan een bijzonder
geslaagde avond bijgedragen. De orga-
nisatie wil ook het grote aantal spon-
soren uit gemeente Bronckhorst be
danken voor hun royale bijdrage. En
natuurlijk alle bezoekers die voor deze
geslaagde avond hebben gezorgd.
Hartelijk dank namens de organisatie
van Bronckhorst voor Azië: Monique,
Marco, Herbert en Coen.
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anaf nu van harte welkom bij Chevrolet dealer Groot Jebbink

Waarschijnlijk heeft u er wel iets van gemerkt. Vanaf 1 januari is het wereldmerk Chevrolet begonnen met

haar opmars in Nederland en zelfs vlak bij u in de buurt. Wij heten u dan ook van harte welkom op onze

feestelijke introductieshow van donderdag 3 t/m zaterdag 5 februari. Voor een eerste kennismaking met

Chevrolet, ons hart voor auto's en een welkomstdrankje. Kom dus snel langs, het is praktisch om de hoek.

Tot ziens in onze showroom.

Autobedrijf Groot Jebbink B.V.
Rondweg 2, Vorden, 0575-552222
www.groot-jebbink.nl CHEVROLET

FOUR WHEELS AND A HEART
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"Eindelijk kwam de echte winter. En hoewel het nét te laat kwam voor een witte Kerst, was het prachtig om te zien. Veel sneeuw viel er niet, de vlokken waren heel
ftinties. Maar het sneeuwde wel de hele das door. Er vielen enkele centimeters".

Verbouwings-
opruiming

2 diners voor
prijs van € 25.-

iedere week een tvisselend
3-gangen menu

geldig t/m 26-03-2005

HOTEL RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden

(0575) 55 13 12

Al 60 jaar uw gastheer voor bruiloften,
partijen en catering.
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Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

drukker i j
H
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

Nevenvestiging ZELHE

Weevers druk

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.)

SUETERS

Acquisiteur: FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

AGENTSCHAP STEENDEREN

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98



Honderden belangstellenden open huis 't Beeddand

"Het knusse, de warme uitstraling en
het gemoedelijke spreekt ons erg aan"!

Het open huis dat VMBO 't Beeckland vrijdagavond en zaterdagmorgen
hield trok honderden belangstellenden. Veelal ouders samen met hun
kind op zoek naar de juiste school. Zowel in het schoolgebouw aan het
Hoge, alsmede in het gebouw aan de Nieuwstad (op deze laatst genoem-
de locatie worden de praktische vakken gegeven) waren tientallen leer-
krachten paraat om te vertellen over de mogelijkheden voor het kind,
of om te laten zien hoe er gewerkt wordt.

De ouders die we spraken toonden
zich enthousiast en werden al gauw
door 't Beeckland "ingepakt". Caroline
Klein Kranenbarg uit Brummen was
er om zich samen met dochter Iris te
oriënteren. "Bij binnenkomst viel ons
al direct op dat er hier veel aandacht
voor ouders en kind is. Je hoeft niet zo-
maar rond te lopen, de leerkrachten
stellen je gelijk op je gemak. De school
heeft een goede indruk op mij ge
maakt", aldus moeder Caroline. En
wat vindt de elfjarige Iris: "Best leuk
hier, ik wil later graag met kinderen
werken, het liefst in een kinderdagver-
blijf, zo zegt ze.

Louise Rexwinkel, woonachtig in Rha
is er met haar 13-jarige dochter Mi-
chelle. "We hebben de afgelopen
maanden ook op diverse andere scho-
len hier in de buurt rondgekeken. Nu

zijn we hier beland. Het is hier erg
knus, warme uitstraling, met name de
indeling van de lokalen spreekt mij
aan. Beeckland heeft ons over de
streep getrokken", zo zegt Louise.
Michelle is het helemaal met haar
moeder eens. "Lijkt mij een fijne
school. Wat ik later wil worden weet ik
nog niet. In ieder geval iets met die
ren", zo zegt ze.

Jan Bargeman en echtgenote Mar-
greet, afkomstig uit de Kranenburg
kennen de school al. Dochter Renske
(15) zit al een paar jaren op deze
school en heeft het er goed naar de
zin. Het echtpaar is er nu speciaal voor
de jongere dochter, de 11 jarige Laura.
"Laura weet nog niet precies wat ze
wil. Wij zijn ons bij diverse scholen,
(Lochem, Zutphen ) en nu hier in Vor-
den, aan het oriënteren", zo zegt va-

derjan. Corrie Overbeek is er speciaal
voor dochter Anne Sophie. "Ik heb een
goede indruk van de school gekregen.
De kleinschaligheid en de knusheid
zal Anne best bevallen. De elfjarige
knikt bevestigend en weet ook al heel
goed wat ze in de toekomst wil. " Een
eigen tea-house in Scheveningen", zo
zegt ze resoluut.

Sjaak Stans, directeur van 't Beeck-
land, was danig in zijn nopjes met de
grote belangstelling. Bovendien is hij
trots op zijn school, want za sprak
Stans, "onze school is landelijk bekend
en staat bij de VMBO scholen boven-
aan, wat betreft de resultaten die de
leerlingen behalen. Bijna honderd pro-
cent maakt de school, met een diplo-
ma op zak, af. Wij zijn het sterkst in de
leerlingenzorg. Leerlingen die onze
school bezoeken weten vaak al dat 't
Beeckland een leuke school is". Vervol-
gens legt Sjaak Stans uit dat zijn VMBO
school (Voorbereidend Middelbaar Be
roeps Onderwijs) bestemd is voor leer-
lingen die over het algemeen al wel we
ten wat ze later willen worden.

De school kent drie soort leerwegen te
weten: de beroepsgerichte (BL), de ka-
derberoepsgerichte (KL) en de gemeng-

Ambtswoning gesloopt voor parkeerplaatsen
gemeentehuis Bronckhorst

De ambtswoning voor burgemees-
ters van de voormalige gemeente
Hengelo is afgebroken.

De ruimte die vrijgekomen is wordt op
korte termijn ingericht voor parkeer-

plaatsen van het gemeentehuis
Bronckhorst aan de Raadhuisstraat in
Hengelo.
De woning aan de Schoolstraat is door
de voormalige gemeente Hengelo
jaren gebruikt als ambtswoning voor

de burgemeester. Alphert van Beeck
Calkoen was de laatste bewoner.
Hij heeft er de laatste achttien jaar
gewoond. De sloop is uitgevoerd door
firma Dusseldorp. Op de foto de restan-
ten van de voormalige ambtswoning.

de theoretische leerweg (GTL). Sjaak
Stans: "We hebben hier op school bij-
voorbeeld leerlingen die direct aan-
dacht nodig hebben, leerlingen die
niet goed kunnen functioneren in gro-
te groepen. Die worden ondergebracht
in een groep van 15 leerlingen (leer-
wegondersteuning).
Daarnaast leerlingen (kaderberoeps
gericht) die in normale groepen (ca.
20) kunnen functioneren. De "ge
mengde leerweg" (groepen tot ca. 30

kinderen) hebben vijf theoretische
vakken en één praktijkvak", aldus
licht Stans er een aantal facetten uit.
Tijd voor ontspanning is er ook vol-
doende op school, getuige de foto ex-
posities in één van de lokalen zoals de
zeilkampen, de speurtochten, ruiter-
kampen, sportkampen etc.
Oud leerlingen blijven ook de band
met de school behouden. Voor hen is
er de jaarlijkse reünie en de jaarlijkse
toneelavond.

Vaste 'groene' planten

Deze kerstrozen geven kleur aan de wintertuin, bovendien zijn ze ondernoudsvriendelijk (Foto: PPH)

Een altijdgroene plantendeken op
de grond. Het ziet er 's winters met-
een al warmer uit. Wintergroene
vaste planten houden de belofte
van leven vast. Zelfs als het snij-
dend koud is, geven ze kleur aan de
tuin. Dat is een van de vele goede
redenen waarom steeds vaker voor
groenblijvende vaste planten in de
tuin wordt gekozen.

Groenblijvende vaste planten zijn ook
design-planten. Ze spelen een steeds
grotere rol in de aankleding van de
tuin. Vaste planten bloeien per soort
gemiddeld maar zo'n drie weken, voor
de rest moeten ze het hebben van hun
blad. Met wintergroene vaste planten
is dat altijd in talloze tinten en vormen
aanwezig. Uw tuin wordt nooit meer
kaal en er kunnen bovendien allerlei
bloeiende bolgewasjes ongestoord tus-
sen overwinteren. De grond büjft on-
der het groene blad beter vochtig (min-
der sproeien!) en de bodemtempera-
tuur blijft gelijkmatiger (heel belang-
rijk voor de plantenwortels, juist nu de
winters steeds zachter worden en be
schermende sneeuwlagen vaker ont-
breken). Bovendien zijn wintergroene
planten erg onderhoudsvriendelijk.

DE MEEST GESCHIKTE SOORTEN
Er komt steeds meer keuze in groen-
blijvende vaste planten. Heel mooi zijn
de aronskelken, met name Arum itali-
cum-vormen als 'Pictum' met crème
wit getekend blad, groenwitte 'bloe
men' in het voorjaar, daarna rode bes-
sen. Het glanzende mansoor (Asarum),
kruipend zenegroen (Ajuga) met z'n
intens blauwe bloemen, de schoenlap-
persplanten (Bergenia) me', 's winters
vaak roodpaars verkleurend blad en
prachtige bloemen in de lente, mooie
wolfsmelksoorten (Euphorbia) met
veel geel en frisgroen, het stinkend
nieskruid (Helleborus foetidus) met
z'n beeldschone lichtgroen-met-rode

bloemen in het vroege voorjaar, of an-
dere kerstroos-verwanten als H. arguti-
folius, H. niger (de echte kerstroos) en
hun talloze hybriden. Denk ook aan
longkruid (Pulmonaria) met z'n zijde
zachte stengels en bloemen en blaad-
jes vol puntjes etherische olie, de geel-
bloeiende (in de vroege zomer), bo-
dembedekkende Waldsteinia en de ve
Ie tientallen soorten groenblijvende
varens, grassen en lage bamboes.

PLANTEN EN GOED ONDERHOUD
Houd rekening met de eisen van de
planten voor hun groeiplek: zonnig of
beschaduwd, drogere of wat vochtiger
grond. Het staat op de etiketten. Verbe
ter de grond voor het inplanten met or-
ganische mest. Plant in groepjes van
oneven aantallen. Dat staat het mooist.
In pot gekweekte planten kunnen het
hele jaar door worden geplant, ook nu.
Het mag alleen niet vriezen als u plant.
Druk de grond rond de kluiten goed
aan. Wintergroene vaste planten blij-
ven ook 's winters door hun blad 'ade
men'. Zorg dat ze niet 'stikken' onder
de afgestorven blader- en stengelmas-
sa's van de niet-wintergroene vaste
planten er omheen. Haal dat dode ma-
teriaal tijdig weg. Geef de planten ie
der voorjaar voedsel.

TUINTIPS VOOR FEBRUARI
Hagen van meidoorn, beuk en veldes-
doorn kunnen bij vorstvrij weer wor-
den gesnoeid. Snoei druif, kiwi en blau-
weregen (Wisteria) ruim voor eind fe
bruari. Ook knotbomen nu snoeien.
Haal eventuele sneeuw van coniferen
met opgaande takken. Die kunnen an-
ders uitbuigen en breken. Controleer
overwinterende kuipplanten op onge
dierte. Overwinterende fuchsia's nu
snoeien. Zorg voor een opening in het
ijs op de vijver (niet hakken, het gat
erin smelten met een keteltje heet wa-
ter). Oud blad bij klimop verwijderen.
Boombanden controleren.
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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,
te l . (0575)750250.

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

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

Burgemeester neemt eerste gemeentegids en
plattegrond Bronckhorst in ontvangst
Op 27 januari nam burgemeester Van der Wende uit handen van een van de
directeuren van leverancier Wegener Suurland de eerste gemeentegids van
Bronckhorst in ontvangst. Samen met Wegener heeft de gemeente hard
gewerkt om al snel na de herindeling met een spiksplinternieuwe gemeente-
gids Bronckhorst 2005 te komen. Een ideale wegwijzer voor alle inwoners van
de nieuwe gemeente.

De nieuwe full colour gemeentegids
wordt in de eerste twee weken van fe-
bruari huis aan huis bezorgd en staat

boordevol informatie over
verenigingen, scholen, stichtingen,
bedrijven en instellingen in Bronck-

horst. Daarnaast bevat de gids van-
zelfsprekend de nodige informatie
over het nieuwe gemeentebestuur, de
ambtelijke organisatie, gemeentelijke
diensten en producten,
telefoonnummers, adressen en ope-
ningstijden van het gemeentehuis etc.
Ook is er aandacht voor de geschiede-
nis en bezienswaardigheden van de
plaatsen die Bronckhorst vormen.
Tot slot heeft de gids een bijlage met
de openbare telefoonnummers van
inwoners van Bronckhorst. Handig,
omdat in ieder geval in 2005 de plaat-
sen die Bronckhorst vormen nog in
verschillende KPN-telefoongidsen
staan.

Kleurenplattegrond
De gemeente heeft naast de
gemeentegids ook een handige,
opvouwbare plattegrond ontwikkeld
(samen met Wegeneren Falk). Deze
valt op dezelfde dag als de gemeente-
gids bij ieder huishouden in Bronck-
horst gratis in de bus. Op de platte-
grond zijn de grootste kernen van de
nieuwe gemeente weergegeven, incl.
de straatnamen. Hiermee kunnen
inwoners gemakkelijk de weg vinden
in hun nieuwe woonplaats.

Let op
Het kan zijn dat de gegevens van
uw vereniging of instantie onlangs
zijn gewijzigd of binnenkort veran-
deren. U kunt dan het reactie-
formulier achterin de gemeente-
gids invullen en rechtstreeks
toesturen aan Wegener. Op de
website van de gemeente komt
binnenkort een digitale gemeente-
gids met alle gegevens van
verenigingen en instanties inclusief
een handige routewijzer. Deze
gegevens worden door Wegener
bijgehouden en regelmatig ver-
verst. Uw vereniging kan dan
binnenkort wel met de juiste,
nieuwe gegevens op de website
van de gemeente staan.

De gemeentegids en plattegrond
komen in de brievenbus let op....
ze kunnen meegestuurd zijn met
meerdere folders! Inwoners met
een ja/nee adressticker ontvangen
de gemeentegids en plattegrond
wel in de bus. Inwoners met een
nee/nee sticker niet. Zij kunnen
deze eventueel afhalen bij de
afdeling Publiekszaken van de
gemeente.

Wat speelt er zoal in de gemeente Bronckhorst?
In de gemeenten Hengelo, Hum-
melo en Keppel, Steenderen, Vor-
den en Zelhem liepen verschillen-
de projecten waar de gemeente
Bronckhorst dit jaar mee verder
gaat, of de voormalige gemeenten
nauw bij betrokken zijn geweest.
Hieronder is een aantal van die
projecten nader belicht. Een kijkje
in de keuken die de gemeente
Bronckhorst heet.

Verbouw Hengelose Daltonschool
de Leer
De Hengelose Dalton basisschool
de Leer ondergaat een groot-
scheepse uitbreiding en aanpas-
sing. De eerste fase, gestart in au-
gustus 2004 wordt op k februari
2005 afgesloten. Het middenge-
deelte van de oude school is ver-
nieuwd met drie lokalen, een mul-
tifunctionele aula, een speellokaal,
docenten- en directiekamer en en-
kele werkkamers. Drie groepen
kinderen in wisselende samenstel-
ling zijn gedurende het hele
schooljaar tijdelijk gehuisvest in
de units bij de bibliotheek aan de
Korenbloemstraat. De tweede fase
start in februari a.s., onder meer
de toiletgroepen worden dan ver-
nieuwd en de bestaande lokalen
worden aangepast aan de laatste
onderwijskundige inzichten en aan
de visie van het Daltononderwijs.
In juni 2005 moet de school klaar
zijn. Dan kan de verhuizing terug,
van de kinderen van groep 8,
plaatsvinden en kunnen zij dus nog
een paar weken genieten van hun
nieuwe school. Tot de zomerva-
kantie aanbreekt.

Onderzoeksnotitie toekomst
Varsselring
Vooraanstaande wegraceteams
als Honda, Yamaha, Kawasaki en
Suzuki beraden zich met de
Koninklijke Nederlandse Motor
Vereniging over een wijziging van
de bestaande wegracecompetitie.
Enkele van de bestaande wegrace-
circuits voldoen binnenkort niet
meer aan de eisen. De Hengelose
Varsselring voldoet daar (nog) wel
aan en kan worden meegenomen
in een totaal nieuw concept voor
wegraces. Om hier een goede
invulling aan te geven zijn investe-
ringen nodig in onder andere
infrastructuur rondom het circuit.
De investeringen kunnen extra
worden benut als het circuit ook
gebruikt wordt voor andere klein-
schalige recreatieve doeleinden,
zoals bijvoorbeeld rolski- of skee-
lerwedstrijden. Voor nader onder-
zoek naar de mogelijkheden is
bureau Route IV ingeschakeld. Een
eerst startnotitie is opgesteld. In
2005 moet een toekomstvisie voor
de Varsselring worden ontwikkeld.

Brede school Hummelo/Hoog-
Keppel
Ter vervanging van de openbare
basisscholen in Hoog-Keppel en
Hummelo is enige tijd geleden
gestart met het project Brede
school. Omdat een Brede school
een erg ruim begrip is, heeft de
gemeente Hummelo en Keppel
samen met het onderwijs en
mogelijke andere deelnemers een
programma van eisen opgesteld.
Ook is een exploitatieopzet

gemaakt. Dit programma van eisen
en de beoogde locatie is door drie
architecten vertaald naar een
schetsontwerp van een gebouw.
Uit deze drie schetsontwerpen is
door de mogelijke gebruikers van
de brede school samen met de
omwonenden één schetsontwerp
gekozen. Op dit moment wordt - in
overleg met de provincie - gekeken
of de locatie aan de Hessenweg
beschikbaar kan komen.

Rondweg Hummelo
Door de bebouwde kom van
Hummelo lopen twee provinciale
wegen, de N314 (Doetinchem-
Zutphen) en de N8U (Wehl-
Hummelo). Bij de kerk midden in
het dorp komen zij samen. Over
beide wegen rijdt veel doorgaand

(vracht)verkeer, wat ten koste gaat
van de leefbaarheid in de bebouw-
de kom. Omdat de dorpskern niet
geschikt is voor al dat verkeer,
ontstaan er regelmatig onveilige
situaties en is er veel hinder van
bijvoorbeeld geluid en trillingen.
Alleen een rondweg kan het pro-
bleem in de dorpskern van
Hummelo structureel oplossen.
De provincie Gelderland onder-
zoekt samen met de gemeente
Bronckhorst welke mogelijkheden
er zijn voor een rondweg om
Hummelo. Door de aanleg van een
rondweg wordt het doorgaande
verkeer langs de kom van
Hummelo geleid. De dorpskern
kan dan verkeersluw worden
ingericht, waardoor de verblijfs-
kwaliteit sterk wordt verbeterd.

Dorpskern Hummelo



Twee alternatieven voor een
rondweg aan de westzijde van
Hummelo zijn in de startnotitie
geselecteerd om in een milieuef-
fectrapportage te onderzoeken.
De startnotitie geeft ook aan dat
alternatieven aan de oostzijde van
Hummelo een grote aantasting
betekenen in gebieden met hoge
natuur- en cultuurhistorische
waarden. Het lange oostelijke
alternatief doorsnijdt bovendien
een waardevol agrarisch gebied,
een waterbergingsgebied en is
zeer kostbaar. Daarom zijn deze
alternatieven in de startnotitie in
eerste instantie beoordeeld als
niet wenselijk. Aan de hand van
een milieueffectrapport (MER)
wordt een definitieve keuze voor
het tracé gemaakt. Het tracé moet
in 2006 bekend zijn.

Herinrichtring dorpskern Baak
In Baak staat een herinrichting
van de dorpskern op stapel. De
Wichmondseweg van de Pastoor
Teubnerstraat tot aan de Van Der
Heijdenstraat wordt heringericht.
De rijbaan krijgt een nieuwe laag
asfalt, er komen parkeerstroken
en aan beide kanten van de weg
worden brede trottoirs aangelegd.
Ook is nieuwe straatverlichting
gepland en worden bomen langs
de weg aangeplant. Het asfalt rond
het kerkplein voor de St. Martinus-
kerk wordt vervangen door klin-
kers. Het plein wordt verhoogd tot
een plateau en er komt een voet-
pad richting de jeu de boulesbaan.
De beukenbomen blijven staan.
Verder staat de afkoppeling van
het hemelwater van de kerk op het
programma. Dit moet via een
nieuw hemelwaterriool apart
afgevoerd gaan worden. Op de
Pastoriestraat wordt ook een deel
van de verlichting vervangen. Om
de bereikbaarheid van de achter-
kant van de kerk te verbeteren
voor uitvaartdiensten, zou de jeu
de boulesbaan een kwartslag
moeten draaien. Hierover vindt
overleg plaats met betrokkenen.
De planning is deze zomer (na de
bouwvak) met de werkzaamheden
te starten.

Zelfstandig wonen in Vorden voor
ouderen en gehandicapten
Steeds meer ouderen willen zo
lang mogelijk zelfstandig wonen.
Ook gehandicapten en andere
mensen met een functiebeperking
worden gestimuleerd om zelfstan-
dig te gaan wonen, buiten de
reguliere instellingen. Door die
ontwikkelingen neemt de behoefte
aan passende woningen en een
geschikte woonomgeving om
zelfstandig te wonen snel toe.
Belangrijke voorwaarde daarbij is
de aanwezigheid van zorg- en
welzijnsdiensten en voorzieningen
als winkels, openbaar vervoer etc.
in dezelfde wijk of buurt. Daar-
naast zou er in de omgeving dan
verpleeghuiszorg moeten zijn, voor
als zelfstandig wonen echt niet
meer mogelijk is. Op dit moment is
de zorg in ons land nog nauwelijks
op deze manier geregeld. Om
echter in te kunnen spelen op deze
ontwikkelingen hebben de voor-
malige gemeente Vorden, woning-
corporatie ProWonen en zorg-
aanbieders Sensire en Sutfene
gezamenlijk het beleidsplan
'Zelfstandig wonen in Vorden;
Vanzelfsprekend!' opgesteld. In dit
plan is een gewenst toekomst-
beeld weergegeven en duidelijke
handreikingen om projecten op het
gebied van woningbouw, welzijn,
diensten en zorg te realiseren. De
betrokken partijen hebben een
intentieverklaring getekend en zijn
bezig met een concreet plan van
aanpak. Als dit is afgerond vindt
de startconferentie plaats over
mogelijke projecten.

Centrumvisie Vorden
Eind 2003 heeft de gemeente
Vorden de Centrumvisie vastge-
steld om een aantrekkelijk en
hoogwaardig centrumgebied te
ontwikkelen die de dorpse sfeer
en specifieke Vordense eigenheid
weet te behouden. In het plan is de
NH-kerk het middelpunt in een
gezellige, centrale dorpsruimte,
waar evenementen kunnen plaats-
vinden. Het karakteristieke
gebouwvan de Dorpsschool, dat
hieraan ligt, moet worden
vernieuwd en de functie krijgen
van een multifunctionele accom-
modatie. De horeca wordt rond de
kerk en het centrale plein gecon-
centreerd, waarbij extra ruimte
voor terrassen is gecreëerd. In de
aangrenzende gebieden liggen
zakelijke en dienstverlenende
instellingen en een gevarieerd
aanbod aan winkels. Het centrum-
gebied moet een verkeersluwer
karakter krijgen. De hoofdroute
door het centrum wordt gedeel-
telijk een 30 km/uur-zone. Het
streven is de parkeercapaciteit
binnen het centrum en met name
ook op de hoofdas ten minste
gelijk te houden aan de huidige
mogelijkheden. Extra (insteek)par-
keerplaatsen voor lang parkeren
moeten langs de Bleek komen met
behoud en zelfs versterking van de
groene sfeer in het Beekdal. Om
de benodigde gronden hiervoor te
verwerven, vinden op dit moment
onderhandelingen plaats met de
grondeigenaren.

plaatsgevonden. De voorbereidin-
gen voor een nieuw provinciaal
Streekplan en het Reconstructie-
plan waren voor de provincie
aanleiding halverwege 2003
gemeenten te verzoeken plannen
even te bevriezen en de bestem-
mingsplannen aan te passen op
die provinciale plannen. Het
afgelopen jaar heeft er afstem-
mingsoverleg plaatsgevonden.
De stedenbouwkundig adviseur
werkt op dit moment aan het ont-
werp-bestemmingsplan voor het
buitengebied van Vorden/Hengelo,
dat goed inspeelt op de zonering
die het Reconstructieplan aan-
geeft, functieverandering van
vrijkomende agrarische bedrijfs-
bebouwing etc. Het ontwerpplan
komt naar verwachting vóór de
zomervakantie ter visie. Afgelopen
jaar heeft de gemeente Vorden ook
een voorlopig recreatiebeleid
opgesteld, dat onderdeel gaat uit-
maken van het bestemmingsplan
Buitengebied. In het recreatie-
beleid is aangegeven hoe de
gemeente Vorden denkt over
recreatie en welke ontwikkelingen
op dit gebied mogelijk zijn.
Het plan heeft ter inzage gelegen
en de inspraakreacties worden nu
verwerkt.

Nieuwbouw Velswijk-school
De huisvesting van de openbare
school Velswijk voldoet niet meer
aan de eisen van deze tijd en moet
geheel worden vernieuwd. De
gemeente Zelhem en de school

DorpsschoolVorden

Multifunctionele accommodatie
Vorden
Het realiseren van een multifunc-
tionele accommodatie (MFA) in het
centrum van Vorden is onderdeel
van de Centrumvisie. De Dorps-
school moet geheel vernieuwd
worden. En op de plek waar de
school nu nog staat, moet een MFA
komen die niet alleen de school,
maar ook andere instanties een
plaats biedt. De gemeente Vorden,
Stichting Openbare Bibliotheek en
Leeszaal, Stichting Peuterspeel-
zaalwerk Vorden, Stichting Welzijn
Vorden en de stichting IJsselgraaf
tekenden eind 2004 de intentiever-
klaring voor het aangaan van een
huurovereenkomst in de nieuwe
MFA. Het programma van eisen is
gereed en de architect is nu bezig
met een voorlopig ontwerp. In de
loop van 2005 start de gemeente
met de aanbesteding en is het de
bedoeling dat de eerste schop de
grond ingaat. De deelnemende
partijen hopen in de loop van 2006
het nieuwe gebouw in gebruik te
kunnen nemen.

Bestemmingsplan buitengebied
Hengelo en Vorden / Recreatiebe-
leid Vorden
De voorontwerp bestemmings-
plannen Buitengebied
Hengelo/Vorden hebben al in 2001
de inspraakprocedure doorlopen.
Met de provinciale diensten heeft
vervolgens uitvoerig overleg

hebben samen een programma
van eisen opgesteld. De architect
heeft dit verwerkt tot een voorlopig
ontwerp. Ook heeft de gemeente-
raad van Zelhem krediet beschik-
baar gesteld. In het gebouw wordt
rekening gehouden met het
gezamenlijke gebruik van het
groepslokaal van groep 1 en 2
door deze groepen en door de
peuters van peuterspeelzaal De
Draejtol. Het lokaal is wat groter
en bij de toiletvoorzieningen komt
een verschoonruimte. De school
en peuterspeelzaal werken op dit
moment aan de praktische invul-
ling van deze combinatie. Het is
de bedoeling dat in het voorjaar
gestart wordt met de nieuwbouw
van de school.

Verbouwing jeugdsoos Try Out
Zelhem
Jeugdsoos Try Out in Zelhem is in
de afgelopen maanden verbouwd
en aangepast. De gemeente
Zelhem stelde een krediet van
€ 60.000.- beschikbaar om de
ruimte te vergroten met een extra
opslagruimte. De soos is nu ook
geschikt om naast een wekelijkse
discoavond op vrijdag, recreatieve
en educatieve activiteiten te
organiseren. Het Oranjefonds
stelde een subsidie beschikbaar
voor de inrichting. Op dit moment
worden de laatste klussen ge-
klaard en binnenkort kan iedereen
de nieuwe soos bekijken.

Wijk Soerlant, Zelhem

Woning (nieuw)bouw
Een speciaal project in Zelhem
begint vorm te krijgen. De nieuwe
wijk Soerlant III die 66 woningen
omvat met als centraal thema:
duurzaamheid, is in aanbouw.
Soerlant ligt aan de zuidkant van
Zelhem. Waar mogelijk wordt bij
het bouwen van de woningen
duurzaam en/of herbruikbaar
materiaal gebruikt. Zonne-energie
wordt toegepast en de architecten
hebben rekening gehouden met
zaken als lichtinval. De groenaan-
plant en het aanleggen van de
wegen gebeurt in een later
stadium door de gemeente.

De gemeente Vorden heeft in
2004 met de provincie principe-
afspraken gemaakt om bij de
kernen Wichmond en Kranenburg
in totaal 21 Ruimte voor Ruimte
woningen en 26 woningen voor
de lokale behoefte te realiseren.
De plannen gaan door als de te
voeren planologische procedures
positief verlopen en de onderhan-
delingen tussen gemeente en
grondeigenaren/project-
ontwikkelaars over aankoop en
ontwikkeling tot overeenstemming
leiden. Zo mogelijk wordt al eind
2005 met het bouwrijpmaken
begonnen.

Nadat in 2004 tien kavels voor
Ruimte voor Ruimte woningen zijn
verkocht, is het laatste gedeelte
van 't Paradijs in Steenderen in
exploitatie genomen. De laatste
acht twee onder een kap woningen,
twee kavels voor vrijstaande
woningen en een kavel voor bijzon-
dere bebouwing (bijvoorbeeld
huisarts of fysiotherapeut met
woning), worden nog dit jaar
uitgegeven. Hiermee is het
bestemmingsplan 't Paradijs
afgerond.

Riolering buitengebied Steende-
ren

Een IBA in aanleg

In december 2003 is in Steenderen
begonnen met de aanleg van
drukriolering in het buitengebied.
Circa 300 woningen stonden op de
lijst om te worden voorzien van een
rioolaansluiting. In nauwe samen-
werking tussen de bewoners en
de gemeente is voor circa 120
percelen onderzocht of door
samenwerking goedkopere
oplossingen mogelijk waren.
In bijna alle gevallen was dit
mogelijk of is een andere con-

structie gevonden om riolering
toch mogelijk te maken. Naar
verwachting wordt het drukriole-
ringsproject begin februari 2005
opgeleverd en kunnen de laatste
percelen worden aangesloten op
de riolering. Percelen waarvoor
aansluiting op de drukriolering
niet mogelijk was, kregen een
IBA aangeboden. Een IBA (Indivi-
duele Behandeling van Afvalwater)
is een minizuivering bij de woning
of het bedrijf. De IBA wordt door
de gemeente geplaatst op het
terrein van de bewoner en blijft
eigendom van de gemeente.
Het Waterschap Rijn en IJssel
onderhoudt de systemen. Ook het
IBA-project wordt in februari
afgerond. In de voormalige
gemeente Steenderen zijn dan
door de gemeente circa 43 com-
pacte (ondergrondse) IBA's en 10
helofytenfilters (soort rietvelden)
aangelegd.

Tot slot
Dit zijn maar enkele lopende
projecten die de gemeente
Bronckhorst uitvoert of waar de
gemeente nauw bij betrokken is.
Later geeft de gemeenteraad in
een zogenaamd Raadsprogramma
aan op welke speerpunten van
beleid zij zich de komende periode
(verder) wil richten. Het college
maakt op haar beurt een College-
programma waarin haar plannen
zijn opgenomen, als ook hoe zij de
plannen van de raad wil gaan
uitvoeren.

milieu

Milieuklachten?
Onderneem actie!

Heeft u klachten over bijvoor-
beeld stank, lawaai of verontrei-
niging van bodem en water dan
kunt u 24 uur per dag terecht bij
het Milieuklachten- en informa-
tiecentrum van de provincie
Gelderland. Dit kan via de website
www.gelderland.nl/milieuklach-
ten. U kunt uw klacht over een
bedrijf of activiteit dat/die milieu-
overlast veroorzaakt elektronisch
indienen. De provincie zorgt
ervoor dat de klacht op de juiste
plek terecht komt. Wilt u meer
informatie over provinciale
milieuzaken zoals milieuplannen,
bodemsaneringen of vergunnin-
gen voor bedrijven dan kunt u
tijdens kantoortijden (ma. t/m vr.
van 8.45 tot 16.45 uur, tel. 026 359
99 99) contact opnemen met het
centrum.



Zoek elders niet wat Bronckhorst u biedt!

De gemeente Bronckhorst hecht
veel belang aan een goed onder-
nemersklimaat in de gemeente. De
functie van bedrijvencontact-
functionaris is voorlopig ingevuld

met Jan Tiecken. Jan heeft in zijn
vorige gemeente (Steenderen) de
nodige ervaring op dit gebied opge-
daan. Uit een periodiek onderzoek
van de Regio Achterhoek naar het

gemeentelijke dienstverlenings-
klimaat voor ondernemers, komt
naar voren dat knelpunten tussen
ondernemers en gemeenten vaak
betrekking hebben op communicatie
en doorlooptijd van procedures. Door
het investeren van tijd in een goed
contact vooraf en tijdige en duidelijke
communicatie, kan vaak veel tijd en
negatieve energie bespaard worden
in het natraject van bemiddeling
achteraf en bezwaar- en beroeps-
procedures. Nauw contact met
collega's op de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling en met
de portefeuillehouder, wethouder
André Baars, zijn hierbij een must.
Op dit moment wordt een overleg-
structuur voorbereid, die voor alle
partijen accceptabel is. Zodra hier-
over meer bekend is, hoort u van
ons. Maar natuurlijk kunt u ook zelf
altijd contact opnemen met de
gemeente. Het telefoonnummer van
Jan Tiecken is: (0575) 75 03 61.

Beleidsregels tijdelijke bewoning, (ver)bouw en
plaatsing van niet voor bewoning bestemde gebouwen
De gemeente Bronckhorst heeft beleidsregels vastgesteld voor tijdelijke
bewoning, (ver)bouw en plaatsing van niet voor bewoning bestemde gebou-
wen. De gemeente staat het permanent bewonen van recreatieverblijven en
andere voor niet bewoning bestemde gebouwen niet toe.

Hoewel het ministerie van VROM
gemeenten de mogelijkheid biedt
onder bepaalde omstandigheden
bewoning wel toe te staan wil de
gemeente Bronckhorst deze
beleidsvrijheid niet benutten.
Daarmee ligt de gemeente op één
lijn met Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Het niet toestaan en
optreden tegen onrechtmatige
bewoning, zoals dat in de vijf
voormalige gemeenten gebeurde,
blijft dus ook in Bronckhorst van
toepassing.

In de voormalige gemeenten Zelhem
en Vorden golden beleidsregels voor
het toestaan van tijdelijke bewoning.
Met tijdelijke vrijstelling op grond
van art. 17 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening (WRO) kon dit onder

strikte voorwaarden voor bepaalde
tijd, met een maximum van vijfjaar,
worden toegestaan. Het betrof dan
zowel recreatieverblijven als andere
niet in het bestemmingsplan voor
bewoning bestemde gebouwen.
Zoals het plaatsen van een tijdelijke
woonunit of stacaravan en het ver-
bouwen van een ander gebouw zoals
een schuur ten behoeve van tijdelijke
bewoning. In dat geval was ook een
bouwvergunning voor tijdelijke
instandhouding van een bouwwerk
noodzakelijk. Het ging vaak over
situaties ter overbrugging van een
periode tussen het verlaten van de
oude woning en het betrekken van de
nieuwe woning of het onbewoonbaar
zijn van een woning door brand, na-
tuurramp of verbouwing. De precieze
voorwaarden waren beschreven in

Leerplichtambtenaar Bronckhorst
aangewezen

Op 25 januari hebben burgemeester
en wethouders Bernard Pasman
aangesteld als leerplichtambte-
naar. Zijn vervangers zijn Marieke
Stevering en Karin de Boer.

Werkwijze
Ook is op die datum de instructie
vastgesteld voor de leerplichtamte-
naar. In de instructie is de gemeen-
telijke taak in het kader van de ge-
wijzigde Leerplichtwet beschreven.
De nadruk ligt hierbij vooral op de
beschrijving van een functieprofiel
voor de ambtenaren die verant-

woordelijk zijn voor de uitvoering
van de Leerplichtwet. Ook wordt in
de instructie aandacht besteed aan
relevante ontwikkelingen in de
gemeentewet en op het gebied van
handhaving en toezicht. Met het
vaststellen van de instructie voor
de leerplichtambtenaar en het
aanwijzen van een uitvoerende
ambtenaar kiest de gemeente
ervoor om de gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor een zo
goed mogelijke schoolloopbaan
voor kinderen en jongeren op een
goede manier vorm te geven.

beleidsregels. Hummelo en Keppel,
Hengelo en Steenderen kenden geen
regels en beoordeelden ad hoc in
voorkomende gevallen op de moge-
lijke toepassing van art. 17 WRO. De
beleidsregels van Zelhem en Vorden
zijn geheel herzien en b en w heeft
de nieuwe regels voor de hele
gemeente Bronckhorst vastgesteld.

Mensen die zich bij de gemeente
Bronckhorst inschrijven op een
adres dat een recreatieverblijf
betreft, krijgen van de gemeente een
brief waarin staat dat permanente
bewoning niet is toegestaan, dat de
gemeente ertegen optreedt en dat
alleen onder bepaalde voorwaarden
tijdelijke vrijstelling mogelijk is.
Aan het aanvragen van zo'n vrijstel-
ling zijn kosten verbonden (het in
behandeling nemen kost€ 100,-
vermeerderd met onder meer even-
tuele externe advieskosten). Het
kostenplaatje wordt van te voren
besproken met de aanvrager.

Kernen en
buurtschappen

ïronckhorst
Bronckhorst is een grote en af-
wisselende gemeente. Dat blijkt
ook al uit het grote aantal (meer
dan 40!) dorpen en buurtschap-
pen dat tot de gemeente behoort.
Hierbij op een rijtje de plaatsen
die Bronckhorst vormen:
Achter-Drempt, Baak, Bekveld,
Bronkhorst, De Meene, Delden,
Dunsborg, Eldrik, Gooi, Halle,
Halle-Heide. Halle-Nijman,
Heidenhoek, Hengelo, Heurne,
Hoog-Keppel, Hummelo,
Keijenborg, Kranenburg,
Laag-Keppel, Linde, Medler,
Mossel, Noordink, Olburgen,
Oosterwijk, Rha, Steenderen.
Toldijk, Varssel, Veldhoek,
Veldwijk, Velswijk, Vierakker,
Voor-Drempt, Vorden,
Wassinkbrink, Wichmond,
Wildenborch. Winkelshoek,
Wittebrink, Wolfersveen en
Zelhem.

C O M M I S S I E V E R G A D E R I N G

De raadscommissie evaluatie en
controle vergadert op 2 februari en
de raadscommissie beleidsontwik-
keling op 3 februari om 20.00 uur
in de raadzaal van het gemeente-
huis aan de Raadhuisstraat in
Hengelo Gld. U bent van harte wel-
kom deze openbare vergaderingen
bij te wonen.

Agenda van de commissie evalu-
atie en controle:
• verordening raadscommissies

(spreekrecht burgers)
• werkwijze van de commissie

Agenda van de commissie beleids-
ontwikkelingen:
• verordening raadscommissies

(spreekrecht burgers)
• Regio Achterhoek
• raadsprogramma
• begroting 2005
• werkwijze van de commissie

Hieronder zijn de onderwerpen na-
der toegelicht:

Werkwijze commissies
In een open discussie wordt de
werkwijze voor de commissies
besproken. Hierbij staat een aantal
vragen centraal als.- wat is het doel
van de commissie, wie hebben we
daarvoor nodig, hoe wordt de
agenda bepaald, hoe vindt de
discussie plaats, wat is de rol van de
wethouders en hoe betrekken we
inwoners, het maatschappelijk mid-
denveld en deskundigen bij de ver-
gaderingen.

Regio Achterhoek
De secretaris van de Regio Achter-
hoek geeft een toelichting op het
meerjarenprogramma en de
nieuwe samenwerkingsregeling.

Raadsprogramma
Hierin worden de beleidskaders en
prioriteiten gesteld voor de raad en
het college voor de komende vijf
jaar. In een latere editie van de
gemeentepagina komt hierover
meer informatie.

Begroting 2005
De gemeenten die tot de gemeente
Bronckhorst zijn gaan horen,
hanteerden verschillende proce-
dures om tot een begroting te
komen. De begrotingsstukken
hebben ook verschillende bena-
mingen. Voor Bronckhorst moet
een uniforme werkwijze worden
aangenomen.
Het is de bedoeling om voor eind
maart de begroting te actualiseren
naar één nieuw model. Het is nog
niet mogelijk om vooraf een duide-
lijke taakstelling op te leggen voor
bezuinigingen. Pas als het resul-
taat van de begroting bekend is,
kunnen eventuele ombuigings-
voorstellen worden voorgelegd
aan de raad. De gemeenteraad wil
voor 2005 prioriteiten en bestuur-
lijke wensen willen aangeven. Het
is echter nog niet duidelijk of dat
eind maart aan de raad wordt
voorgelegd, omdat het raads-
programma nog moet worden
vastgesteld.

Eerste 'huwelijks-ja' in Bronckhorst

Yanina Jansen en Henry van der Wiel
vormden op 21 januari jl. het eerste
bruidspaar dat elkaar in Bronckhorst
het ja-woord gaf. Ambtenaar van de
burgerlijke stand Tineke Roorda me-
moreerde dit bijzondere feit in haar
feestelijke toespraak op de histori-
sche locatie waar het huwelijk
plaatsvond. De geschiedenis van

Huize Baak gaat terug tot rond 1200.
Het is één de locaties, waar bruid-
sparen in onze nieuwe gemeente
kunnen trouwen. Dat kan ook in
kasteel Keppel, kasteel Vorden,
Huize Baak en op het gemeentehuis
in Hengelo. De raad heeft de intentie
uitgesproken dat ook in Zelhem een
trouwplekje komt.

Opgave evenementen voor Gelderland
Cultuurland
Op 2 juli 2005 start het nieuwe sei-
zoen van Gelderland Cultuurland.
In juli en augustus staat Gelder-
land weer volop in het teken van
verrassende, boeiende, originele
en spetterende culturele evene-
menten.

Het gezicht van Gelderland Cul-
tuurland wordt gevormd door de
gidsen waarin de culturele activi-
teiten worden gepresenteerd.
Maar Gelderland Cultuurland heeft
ook een actieve rol in het stimule-
ren van het aanbod door inhoudelij-
ke en organisatorische adviezen en

financiële bijdragen. Wilt u worden
opgenomen in de gids en op de
website, dan moeten de gegevens
van uw activiteiten uiterlijk 22
maart 2005 zijn doorgegeven. De
activiteiten moeten wel voldoen
aan enkele selectiecriteria en
vallen binnen de periode 2 juli t/m
4 september 2005.

Kijk voor alle benodigde informa-
tie op www.gelderlandcultuur-
land.nl. U kunt ook contact opne-
men met Jeroen de Jong, tel.
(026)3519029, email:
jeroen.de.jong(askcg.nl.



Openbare bekendmakingen

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

heeft aangewezen als beschermd complex als bedoeld in de Monumentenwet 1988. Het besluit
ligt van 3 februari t/m 2 maart 2005 voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Aanvragen
Bestemmingsplannen

Lichte bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Spalstraat 2, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning
• Voor-Drempt. Rijksweg 2, voor het gedeeltelijk veranderen van de buitengevels van de

woonboerderij
• Vorden. Kostedeweg 2, voor het gedeeltelijk veranderen van een bijgebouw; verbouw schuur

tot proeflokaal/ kantine
• Zelhem, Stadsedijk 18, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning

Reguliere bouwvergunningen
• Hengelo Gld.. Middenweg 27, voor het uitbreiden van de woning
• Hengelo Gld., De Dreef 14, voor het gedeeltelijk uitbreiden van de woning
• Steenderen, Kastanjelaan, kavel 67 (Bestemmingsplan 't Paradijs, fase III 2003), voor de

nieuwbouw van een vrijstaande woning
• Zelhem, Meeneweg 14, voor het oprichten van een openlucht zwembad bij de woning
• Hengelo Gld., Rijnweg 17a, voor de bouwvan een carport
• Zelhem, Papaverstraat 41, voor de nieuwbouw van een woning
• Vorden, Hackfortselaan 1, voor het verbouwen van de boerderij en de bijgebouwen tot

zorgboerderij
• Vorden. Zutphenseweg 18, voor het gedeeltelijk uitbreiden van de woning (het betreft een

bakkerij met dienstwoning)
• Hummelo, Broekstraat 47, voor het verbouwen van de woning; het betreft inpandige

wijzigingen

Sloopvergunningen
• Wichmond. Baron v.d. Weidenlaan, voor de sloop van een werkplaats
• Zelhem, Boeyinkweg 2, voor de sloop van de aanbouw aan de smederij (sloop opslagloods voor

ijzerwaren)
• Zelhem, Papaverstraat 41, voor het slopen van de bestaande woning
• Achter-Drempt, Roomstraat 31, voor het slopen van de interne wanden, de begane grondvloer

en een gedeelte van de verdiepingsvloer van de woonboerderij
• Zelhem, Akkermansstraat 4a, voor het slopen van een schuur voor het houden van kalveren en

jongvee
• Hengelo Gld., Riefelerdijk 5, voor de gedeeltelijke sloop van de woning en de sloop van een

schuur voor de opslag van gereedschappen, werktuigen, etc.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Vorden, Holtmaet 9, voor het vergroten van de woning, verzonden op 26 januari 2005
• Vorden, Lindeseweg 1, voor het wijzigen van de rechterzijgevel van de woning, verzonden

op 26 januari 2005
• Zelhem, Ruurloseweg 27, voor het gedeeltelijk veranderen van een bijgebouw, verzonden

op 27 januari 2005
• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, voor het bouwen van een bijgebouw verzonden op 27 januari

2005
• Vorden, Larenseweg 3, voor het verbouwen van de woning, verzonden op 20 januari 2005
• Laag-Keppel, Rijksweg 61, voor het gedeeltelijk veranderen van een schuur, verzonden

op 27 januari 2005
• Keijenborg, Uilensterstraat 7, voor het veranderen en vergroten van de woning, verzonden op

26 januari 2005
• Vorden, Biesterveld 3, voor het vergroten van de woning, de vergunning is verleend met

vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse
vrijstelling), verzonden op 27 januari 2005

• Wichmond, Polweg 3, voor het vergroten / verbouwen van een bijgebouw, verzonden
op 26 januari 2005

• Halle, Varsseveldseweg 7, voor het gedeeltelijk vernieuwen van de woning, de vergunning is
verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
verzonden op 26 januari 2005

• Zelhem, Brinkweg 30, voor het vergroten van een woning, de vergunning is verleend met
vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op
27 januari 2005

• Zelhem, Schaepmanstraat 11, voor het uitbreiden van de woning met een bijgebouw,
verzonden op 27 januari 2005

Sloopvergunningen
• Vorden, Larenseweg 3, vor het gedeeltelijk (intern) slopen van een woonboerderij, verzonden

op 21 januari 2005

Vergunningen algemeen
• Vorden, Wichmond en Vierakker, verschillende wegen, aan Motor- en Autoclub 'Zutphen',

voor een oriëntatierit op zondag 13 februari (verzonden 26 januari)

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 bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Monumenten
Aanwijzing rijksmonument in Vorden
De burgemeester van Bronckhorst maakt bekend dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen op 20 december 2004 buitenplaats het Enzerinck, Almenseweg 60 in Vorden

Inspraak vrijstelling
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben een verzoek om vrijstelling van het
bestemmingsplan ontvangen voor:

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Groeneweg 6, voor het splitsen en verbouwen van de woning (geldend bestem-

mingsplan 'Hummelo').

Het verzoek ligt van 3 februari t/m 2 maart 2005 tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie
kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

Voorgenomen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen van het
bestemmingsplan met toepassing van

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Joostinkweg 8, voor het vervangen en verplaatsen van een woning (geldend 'bestem-

mingsplan 'Buitengebied 1982')
• Vorden. Mosselseweg 3, voor de uitbreiding van minicamping 'de Prinsenhoeve' van 10

plaatsen naar 20 plaatsen, 6 stacaravans en 4 overloopplaatsen (geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 1982')

• Vorden, Mosselseweg 4, voor de uitbreiding van camping 't Meulenbrugge van 15 plaatsen
naar 45 plaatsen voor caravans (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1982')

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Plantsoenstraat 2, voor het wijzigen van de bestemming 'woningbouw' met nadere

aanduiding 'pension' in uitsluitend een woonbestemming (geldend bestemmingsplan
'Zelhem-Dorp2002')

De plannen, met tekeningen en ruimtelijke onderbouwing liggen van 3 februari t/m 2 maart 2005
tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het
gemeentekantoor. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Inspraakverordening
Inspraak bestemmingsplan Buitengebied 2004, Bakermarksedijk 15.
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat van 3 februari t/m 2 maart
2005 voor inspraak ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan: 'Buitengebied 2004;
Bakermarksedijk 15 (Toldijk)'.

Dit plan voorziet in de planologische regeling voor het oprichten van een praktijkruimte op het
perceel Bakermarksedijk 15. De stukken liggen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en econo-
mische ontwikkeling in het gemeentekantoor.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en de in de gemeente een
belang hebbende natuurlijke - en rechtspersonen schriftelijk hun zienswijzen op dit voor-
ontwerpplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Wijzigingsplan ex. artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend dat met ingang van 3 februari
t/m 2 maart 2005, voor een ieder in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2004;
Reigersvoortseweg 24" (Toldijk).
Op verzoek kan het plan ook worden ingezien buiten kantooruren. In dat geval kunt u contact
opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer J. Ditzel tel. (0575) 75 03 70.

Het plan voorziet in de mogelijkheid van splitsing van de voormalige agrarische bedrijfswoning
en een daarmee in verbinding staand agrarisch bedrijfsgebouw in twee burgerwoningen.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen indienen.
Deze moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Bronckhorst.

Inspraakverordening Provincie Gelderland
Inspraak nieuw Streekplan Gelderland 2005
Hoe gebruiken we in de toekomst de ruimte in Gelderland? Dat staat in het nieuwe Streekplan
Gelderland 2005, dat Gedeputeerde Staten op 14 december jl. in ontwerp hebben vastgesteld.
Het streekplan geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid voor de komende jaren
weer. Tegelijk met het ontwerpstreekplan stelden Gedeputeerde Staten de Strategische
Milieubeoordeling vast, die op grond van de Europese richtlijn voor het nieuwe Streekplan is
uitgevoerd.
Het ontwerp-streekplan en het SMB-rapport liggen van 7 februari tot 8 maart ter inzage op
meerdere plaatsen in Gelderland, maar ook tijdens kantooruren op de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling in het gemeentekantoor van onze gemeente. De informatie kunt u ook
vinden op internet: www.gelderland.nl/streekplan.
Bovendien organiseert de provincie een informatiebijeenkomst. Voor onze regio is dit op:
• 23 februari, om 20.00 uur in congrescentrum Hanzehof, Coehoornsingel 1, Zutphen. De zaal is

vanaf 19.30 uur open voor een informatiemarkt.
Ook geven Provinciale Staten iedereen de gelegenheid met hen van gedachten te wisselen over
het ontwerp-streekplan en het SMB-rapport. Dit kan op
• 31 maart om 19.30 uur in ondernemingscentrum Achterhoek, Kopmanslaan 3, Doetinchem.

Meer informatie kunt u vinden in de Streekplankrant die verkrijgbaar is bij onze gemeente, of die
is op te vragen bij de afdeling communicatie van de Provincie Gelderland, tel. (026) 35 99 000 of
via e-mail a.ademafaprv.gelderland.nl. Ook kunt u vragen stellen via e-mail omgevingsplan-
nen0prv.gelderland.nl of telefonisch (026) 35 98 899.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Wet Milieubeheer
Openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 8.1/8.A Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 3 februari t/m 2 maart tijdens
de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Zelhem, R.T.M. Schennink, Michelstraat 26a, voor een oprichtingsvergunning voor een

melkrundveehouderij
• Zelhem, Maatschap Wolsink, Halle-Heideweg 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende vergunning voor een melkrundveehouderij
• Laag-Keppel, Mts. Th. En J. Bles, Eldrikseweg 2 voor een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende vergunning voor een vleesvarkensbedrijf aan de Barlhammerweg 1 te Laag-
Keppel.

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 2 maart 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
afdeling Bouwen en Milieu, tel.(0575) 75 02 87.

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

Openbare kennisgeving meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 3 februari t/m 16 maart 2005
tijdens de openingstijden ter inzage meerdere verklaringen tot acceptatie van een melding op
grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Zelhem, B.H. Reinders, Baakskampweg 3, voor de plaatsing van voersilo's, kunstmestsilo,

kadaverkoeling en CV-installatie en het verplaatsen van een dieselolietank.
• Zelhem, H.J. Tijken, Roessinkweg 10, voor het vervangen van een bestaande werktuigenber-

ging.
• Drempt, Fa. Garretsen, Molenweg 38, voor de aanbouw van een kantoor en de uitbreiding van

een opslagloods.
• Vorden, J.H. Besselink, Maalderinkweg 6, voor het vervangen van twee bergingen door 1

berging.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22,8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na 3 februari 2005 een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst. Bezwaarschriften
worden voor advies voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en beroepschriften. Wanneer u een
bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage wenden met
het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde
termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil
het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond
van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Openbare kennisgeving meldingen (art. 8.41 Wm)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 3 februari t/m 16 maart 2005
tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter
inzage:

• Zelhem, Waterschap Rijn en l Jssel, Postbus U8, 7000 AC Doetinchem, voor het van toe-
passing worden van het besluit voorzieningen en installaties milieubeheer voor het gemaal
Zelhem, Toonkweg 2, Zelhem.

Deze inrichting valt niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer. Wel moet zij
voldoen aan de algemene voorwaarden van het Besluit voorzieningen en installaties.

Openbare kennisgeving Ontheffing verbranden afvalstoffen (art 10.63 Wm en art 5.1.1.APV)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 3 februari t/m 16 februari
tijdens de openingstijden de volgende ontheffingen met bijlagen voor het verbranden van
snoeihout in het kader van landschappelijk onderhoud ingevolge de Wet milieubeheer ter inzage:
• Drempt, Hulsevoortseweg 7, voor verbranding op 18 februari 2005 nabij de Hulsevoortseweg 7.
• Keijenborg, Uilenesterstraat 23, voor verbranding op 22 februari 2005 nabij de Uilenesterstraat

23.
• Keijenborg, Geltinkweg 5, voor verbranding op 18 februari 2005 nabij de Enkweg 1 in

Keijenborg.
• Hummelo, Zelhemseweg 33, voor verbranding op 18 februari 2005 nabij de Zelhemseweg 33.

De ontheffingen zijn onder het stellen van voorschriften verleend om nadelige gevolgen voor het
milieu, openbare orde en veiligheid te beperken.

Belanghebbenden kunnen, binnen twee weken na 3 februari 2005 een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst.
Bezwaarschriften worden voor advies voorgelegd aan de Commissie bezwaar- en beroep-
schriften. Wanneer u een bezwaarschrift als bovenbedoeld indient, kunt u zich tevens tot de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage wenden met het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek
moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging
van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat
verzoek door die voorzitter is beslist.

Ondermandaat
Het afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling maakt bekend dat
hij bij besluit van 25 januari 2005 het ondermandaat besluit voor de afdeling Ruimtelijke en eco-
nomische ontwikkeling heeft vastgesteld.

Met dit besluit heeft het afdelingshoofd een reeks aan hem gemandateerde bevoegdheden
ondergemandateerd aan de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionarissen. Het
ondermandaat besluit voor de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling treedt in
werking op 3 februari 2005

Beleidsregels voor toepassing art. 17 WRO en
art. 45 Ww
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben op 25 januari 2005 beleidsregels op
grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht vastgesteld voor toepassing van artikel 17
Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 45 Woningwet voor het tijdelijk bewonen en plaatsen,
bouwen of verbouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwen.

De stukken, met de exacte inhoud van de beleidsregels, liggen gedurende de gebruikelijke
openingstijden ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het
gemeentekantoor.

Project professionalisering van (miüeu)hand-
having leidt tot nieuwe handhavingsaanpak in
Bronckhorst
Door de rampen in Enschede en Volendam heeft de rijksoverheid bepaald dat de kwaliteit van de
handhaving van milieuwetten moet verbeteren. Dit betekent voor de handhavingorganisaties en
dus ook voor de gemeente Bronckhorst dat met ingang van 1 januari 2005 de handhaving van mi-
lieuwetten moet voldoen aan alle kwaliteitscriteria die door de rijksoverheid zijn voorgeschreven.

In het kader van de professionalisering van de handhaving heeft de gemeente op 25 januari 2005
haar handhavingsbeleid vastgesteld. Verder zijn de volgende strategieën vastgesteld: de
Nalevingstrategie, Toezichtstrategie, Sanctiestrategie en Gedoogstrategie.

Inzage
Overeenkomstig afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht liggen de ontwerp-beleids-
regels van 2 februari t/m 1 maart 2005, gedurende openingstijden, voor een ieder ter inzage bij
de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor. Tegen betaling van de kosten kunt u een
kopie krijgen.

Zienswijzen
Tot en met 1 maart 2005 kunt u uw zienswijze over deze ontwerpbeleidsregels, bij voorkeur
schriftelijk, aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Als u dat bezwaarlijk vindt,
kunt u dat ook mondeling doen aan medewerkers van de afdeling Bouwen en milieu.

Bekendmaking vastgestelde Nota Wonen en
Werken
De gemeenteraad van Zelhem heeft in zijn vergadering d.d. 16 december 2004 de Nota Wonen en
Werken vastgesteld. De nota biedt inzicht op de potentiële locaties voor nieuwe woningbouw en
bedrijfsgronden voor de kernen Zelhem, Halle en Velswijk tot en met 2015. Concreet worden
locaties aangegeven waarde komende 10 jaarbouwmogelijkheden zijn. Voorde genoemde
inbreidingslocaties verplicht de gemeente zich een inspanning te leveren deze ook te (laten)
ontwikkelen. De nota is te kwalificeren als een beleidsregel ex artikel 4:81 van de Algemene wet
bestuursrecht. Op grond van artikel 8:2 onder b, van de Algemene wet bestuursrecht is het
besluit niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Het besluit treedt in werking op 3 februari 2005.
Het besluit en de Nota Wonen en Werken liggen tijdens de openingstijden van het gemeente-
kantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, voor een ieder ter inzage.
Inlichtingen: mevr. L.E. Brouwer, tel. (0575) 75 03 68.

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.
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SHOWROOMKEUKENS
COMPLEET, DEGELIJK EN LUXE AFGEWERKT

KOM SNEL NAAR ONZE SHOWROOM EN

BRENG UW KEUKENMATEN MEE!!

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

DE
BESTE
KEUS

HOijSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

TOT60% KORTING ut/l/er
• Murray Mode

Zutphen

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

ledere week kijkt men uit

naar wat de slager, de bak-

ker en de groenteman te

bieden hebben.

Contact wordt niet

gelezen, maar

g e s p e l d .

Vcmcvf

• MW feestjes en

salades

• kowde, warme

ove^iae maaltijden

ise bwffettert

Raadhuisstraat 7 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 69 • Fax 46 47 85

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente
Bronckhorst bereiken?

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

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

drukker 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

Nevenvestiging ZELHEM

Weevers druk
Halseweg 3c

7021 CX Zelhem
Postbus 22

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

Agentschap Hengelo (Gld.)

SUETERS
Raadhuisstraat Ba, Hengelo (CM)

Ittofoon (O575) 46 11 89

Acquisiteur: FEUX TAKKEN-
K AM P, T«tofoon O6-48 794 212

Agentschap Steenderen
MEVR. VAN VELDHUIZEN.

ONSTENK
Begonlastrast 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

•WKs***»*. " "•>*<*Wt***9t***i**l*±

bij ons spo

Bewegen is gezond voor lichaam en geest

En als de jaren voorzichtig beginnen te tellen

geldt dat 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.

Vraag naai de acHewomaarden, niet in combinatie met andere acties

Heden genoeg om in beweging te komen en

daarom kun je de komende weken bij ons

sportcentrum terecht 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
Overweg 16

7251JS Vorden
tel: (0575) 55 34 33

sport@indoor-sport.nl
www.indoorspon.nl

hdoor Sport
Vorden

ISO



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
WINTERKORTING!

Showroom: Torenallee 8, 6999 DD Hummelo

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

Ruitersport & Computer borduren

"de Smidse"
Het voorjaar komt eraan.
Frisse kleuren en vele nieuwe artikelen
nu in de winkel.

Dorpsstraat 33 7025 AB Halle
Tel.: 0314-631613

www.ruitersportdesmidse.nl

Geslaagd
Zelhemmer Michaël Bartelds is onlangs geslaagd voor het
Internationaal erkende diploma AFN Fit-ness Instructor. Met
het behalen van dit diploma toont hij aan de nodige kennis
en vaardigheden te bezitten om als fitness-professional
actief te zijn.

O E HOGE VOORT
Q A U T O W A S C E N T R U M

O TANKSTATION

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

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

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

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

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

Voor meer informatie over de prijzen, acties en
het wassen/tanken op rekening kunt u contact

opnemen met Han Schut of Erik ter Hove.

Nu ook pinnen mogelijk bij
het autowascentrum.

-

Asielzoekers tussen wal en schip
Het terugkeerbeleid van de
Nederlandse rege-ring heeft
gezorgd voor een daling
van het aantal asiel-aanvra-
gen. Voor wie enigszins
bekend is in de opvang-
wereld van asielzoekers zal
dit niet verbazingwekkend
zijn. Het beleid van de
Nederlandse regering is er
op gericht om te ontmoedi-
gen. Dit ontmoedigings-
beleid treft ook de asiel-
zoekers die zich al in
Nederland bevinden. Het
ontmoedigende zit onder
andere hierin dat mensen
erg lang moeten wachten
voor zij enige duidelijkheid
en zekerheid over hun
verblijf in, dan wel vertrek
uit Nederland krijgen.
Sommige mensen wachten
al meer dan 10 jaar en kun-
nen al die tijd niet aan het
maatschappelijke en sociale
leven deelnemen.
Er is de laatste tijd veel te
doen geweest over 26000
asielzoekers. Deze groep
asielzoekers zijn mensen,
die onder de oude
vreemdelingenwet vielen.
Hiervan zijn er al enige
duizenden uitgezet. Onder
deze groep is ook een groot
aantal mensen die nog een
procedure hebben lopen. In
de meeste gevallen gaat het
om een tweede procedure,
vaak op meeste gronden of
om het feit, dat men niet
beschikt over de benodigde

papieren om uit te reizen.
Wanneer asielzoekers een
tweede procedure aanvra-
gen, mogen zij i.1.1. de
eerste procedureaanvraag,
geen gebruik maken van de
opvangvoorzieningen. Zij
moeten zich dus op een of
andere wijze zien te redden.
In de Achterhoek bestaat
een sinds anderhalfjaar een
samenwerkingsverband
tussen tien gemeenten en
plaatselijke werkgroepen
(de stichting Noodopvang
Achterhoek), dat opvang
biedt aan de asielzoekers
die geen gebruik kunnen
maken van de
opvangvoorzieningen.
Deze mensen kunnen hier
een half jaar blijven om
ondertussen uit te zien naar
andere mogelijkheden. De
procedures lopen vaak veel
langer dan het halfjaar en
kunnen meerdere jaren
duren.
Het is onverteerbaar dat
mensen zo lang op duide-
lijkheid en zekerheid
moeten wachten. Die lange
wachttijd maakt de mensen
soms letterlijk ziek,
depressief, geen vooruit-
zicht meer kunnen zien, met
alle ellende van dien. Vaak
zijn er kinderen bij
betrokken, die hier zijn
geboren en getogen en vol-
slagen vreemd zijn in het
land waarnaar zij moeten
terug keren.

Wanneer er in uw gemeente
onvrede over dit beleid
bestaat en u zou dit onge-
noegen willen omzetten in
actie, kunt u de website van
het PDC-Gelderland
(www.gelderland.pkn.nl) of
van het Dekenaat
Gelderland-Oost
(www.aoedeberichten.heID
t.nl) bezoeken.
Hier vindt u suggesties wat
u zou kunnen ondernemen.

Gedichten
lezen

De commissie Vorming en
Toerusting van de Raad van
Kerken Zelhem/Keijenborg
verzorgt ook dit jaar een
serie 'Gedichten lezen'.
Samen lezen blijkt inspir-
erend en levert vaak
onverwacht inzicht en
boeiende gesprekken op.
De bijeenkomsten worden
gehouden op donderdag 17
februari en 17 maart om
20.00 uur in het Leerhuys
naast de Lambertikerk in
Zelhem. Gera van Dorp
(neerlandicus) is uitgen-
odigd om gedichten te lezen
o.a. van Rutger Kopland en
Guido Gezelle. Zij zal
hierover met de aanwezigen
in gesprek gaan. Voor
opgave en informatie kunt u
contact opnemen met Wim
Luimes tel. 0314-622872.

enboog
0

NIEUWE BIZZ KIDS 18 UIT
Ook hebben wij de nieuwe
Roos patronen en stoffen
weer in ons assortiment!
Stoffenzaak de Regenboog

Stationsstraat 30, Zelhem. Telefoon 0314-620720

organisatiebureau

'TRASINKvoF

Wij organiseren:
Muinfeesten
*themafeesten
* bedrijfsfeesten
^buurtfeesten

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

Hummelo, de Zuylenkamp 37,6999 CA
Tel.: 0314-381146, fax 0314-381147
E-mail: organisatiebureau@het-rasink.nl

www.het-rasink.nl

Open dag dierenartsenpraktijk Zelhem
druk bezocht

Een maand nadat de eerste dieren er voor hun genezing terecht konden, vonden de artsen van de dierenartsenpraktijk
Zelhem het tijd worden om de deuren te openen om het publiek een blik te gunnen in de nieuwbouw. En de inwoners van
Zelhem, maar ook klanten van ver erbuiten, maakten van die gelegenheid gebruik. In lange rijen stonden ze te wachten
tot ze naar binnen konden om de nieuwbouw te aanschouwen.

"l

Voor het hapje en het drankje was een grote
verwarmde partytent geplaatst. Na de bezichti-
ging en het complimenteren van de medewerk-
ers met hun prachtige onderkomen, werd daar
nog even gezellig nagepraat. En iedereen was
het er over eens. Het ziet er prachtig uit, maar
(en dat zeiden zelfs de artsen) "Het werd tijd
ook, want de oude voorziening aan de

Stationsstraat -met een nevenvestiging in
Halle- kon echt niet meer."
Als er dan nieuw gebouwd wordt, kan alles ook
weer helemaal aangepast worden aan de eisen
des tij ds. En dat is gebeurd, want alles wat een
dierenartsenpraktijk zich mag wensen is ver-
wezenlijkt. Ook nieuwe hulpmiddelen als digi-
tale echografie en elektrocardiografie zijn in de

nieuwbouw gerealiseerd. Daardoor zijn de
mogelijkheden tot nauwkeurige diagnostiek
sterk uitgebreid
Zeer goed gelukt is daarbij de inrichting. Door
eigen ideeën en creativiteit is in de nieuwe mo-
derne omgeving een huiselijke sfeer ontstaan,
prettig voor medewerkers en bezoekers.



Jubilarissen
bij

'Vrouwen
van Nu'

Tijdens de jaarvergadering van de
Zelhemse afdeling van de N.B.v.P.
'Vrouwen van Nu' mochten elf leden
in het zonnetje gezet worden voor hun
trouwe lidmaatschap.

Op de foto ziet u de jubilarissen (twee
van hen ontbreken op de foto).

Zes dames waren al meer dan 50 jaar
lid en vijf dames al meer dan 40 jaar.

Folklore in
't Witte Paard

De folkloristische dansgroep
'de Haltedansers' verzorgt
woensdag 16 februari a.s. een
optreden in 't Witte Paard in
Zelhem. Het optreden begint
om 20.00 uur en de entree
bedraagt € 2,-.

Service-
uitbreiding
'De Hoge

Voort'
Han Schut, eigenaar van
Tankstation en Autowas-cen-
trum 'De Hoge Voort' kreeg
nogal eens vragen of het
mogelijk was te pinnen bij het
autowascentrum. Tot voor kort
kon dit inderdaad niet, maar
om het de klant nog meer naar
de zin te maken zocht hij een
manier om deze service te kun-
nen verlenen. Dit is gelukt en
vanaf nu kunt u met uw eigen
bank- of postbankpas en ook
met de locale eigen pas via het
tankstation een kaartje kopen
voor de wasstraat. Op het dis-
play van de pompen kunt u
kiezen uit tanken en carwash.
U kiest voor carwash en maakt
dan vervolgens uw keuze uit
de verschillende wasprogram-
ma's. Met het bonnetje dat
geprint wordt, gaat u naar de
wasstraat en uw auto wordt
gewassen.
De heer Schut is blij dat de
service van zijn bedrijf nu is
uitgebreid. Wilt u meer weten
over brandstoffenprijzen, het
tanken op rekening of de aan-
biedingen voor de wasstraat
(voor bedrijven en hun person-
eelsleden zijn speciale kortin-
gen beschikbaar) dan kunt u
contact opnemen met Han
Schut of Erik ter Hove, tel.
0314-620471.

Ziek van
oplosmiddelen

Beroepsziekten worden niet
langer als vanzelfsprekend
aangenomen. Werknemers
maar ook zelfstandige onder-
nemers zijn zich bewust dat de
uitoefening van hun beroep

niet ten koste mag gaan van
gezond-heid en veiligheid.
Ondanks dat bewustzijn wor-
den we nog dagelijks gecon-
fronteerd met risicovolle
werkzaamheden en in vele
gevallen realiseren de uit-
voerenden zich niet welk
gevaar zij lopen om in de
toekomst ernstig ziek te wor-
den.
Het Organisch Psycho
Syndroom, afgekort O.P.S. en
in de volksmond beter bekend
als 'de schildersziekte', is een
ziekte die men niet zo snel ziet
aankomen, maar zéér ingri-
jpend kan zijn voor de
slachtoffers. Door langdurige
blootstelling aan oplosmidde-
len (neurotoxische stoffen)
vindt opname via huid, mond
en luchtwegen plaats met als
gevolg de aantasting van het
centrale zenuwstelsel.
Daardoor kunnen een groot
aantal lichamelijke en/of psy-
chische klachten ontstaan,
zoals geheugen- en concen-
tratiestoornis, persoonlijkhei-
dsverandering, hoofdpijn, ver-
moeidheid, spier- en gewricht-
sklach-ten,duizeligheid, darm-
en maagklachten, enz.
Sommige stoffen zijn zelfs car-
cinogeen (kanker-verwek-
kend), Het grootste gevaar
voor de gezondheid is het
negeren van de risico's.
Opmerkingen als: "Het zal zo'n
vaart niet lopen", "de pro-
ducten waar wij mee werken
zijn veilig", "ik ruik niets, dus
is er geen gevaar", zijn uit den
boze.
De vereniging O.P.S. is erdoor
jarenlang ervaring van overtu-
igd dat in veel bedrijfstakken
mensen een verhoogd risico
lopen om O.P.S.-patiënt te
worden.
Enkele risicoberoepen zijn
schilder, stoffeerder, parketleg-
ger, auto- en industriële
spuiter, drukker, laborant,
classificeerder, nagelstyliste,
agrariër, schoenmaker, maar er
zijn er veel meer.
In Nederland staan + 500.000
mensen dagelijks bloot aan
oplosmiddelen in o.a. verf-,
lijm-, kit- en schoonmaakar-
tikelen, drukinkt en bestrijd-
ingsmiddelen in de land- en
tuinbouw.
Werkt u regelmatig met
gevaarlijke stoffen en merkt u
of uw partner gezondheid-

sklachten zoals hiervoor
genoemd, ga dan eens langs op
een regiobijeenkomst.
De vereniging O.P.S. houdt
een gezamenlijke regio-
bijeenkomst van de regio's
Overijssel en Achterhoek.
Deze bijeenkomst wordt
gehouden op zaterdag 26 feb-
ruari in Cultureel centrum 'de
Brink', Stationsplein te Zel-
hem, van 10.30 tot 15.00 uur.
De toegang is gratis!
Voor nadere inlichtingen kunt
u contact opnemen met de
regiocontactpersoon, de heren
N. Visser, tel. 0314-623945 of
J. de Jong, tel. 053-4763341.
U kunt ook de website
www.verenigingops.nl raad-
plegen.

Alzheimer Café
over dementie

en vakantie
Vakantie en dementie is het
gespreksonderwerp van het
Alzheimer Café in Doetin-
chem op dinsdagavond 8 fe-
bruari in Het Borghuis in het
centrum van Doetinchem. Aan
de orde komen vragen aan de
orde met betrekking tot de
vakantiemogelijkheden van
dementerenden en hun ver-
zorgers. Gespreksleider is dhr.
K. Jansma, als psycholoog ver-
bonden aan verpleeghuis Den
Ooiman in Doetinchem.
Het Alzheimer Café is een
regionaal maandelijks trefpunt
voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden,
vrienden en hulpverleners. Het
wordt elke tweede dinsdag van
de maand tussen 19.30 en
21.30 uur gehouden. De toe-
gang is gratis. Om misver-
standen te voorkomen: het
Alzheimer Café is geen kroeg;
de term café is gekozen om het
laagdrempelige karakter van
het ontmoetingspunt te be-
nadrukken. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen
met de organisatie, tel. 06-
20412665.
Bezoekers van het Alzheimer
Café in Doetinchem kunnen
voorafgaande aan de maan-
delijkse bijeenkomst des-
gewenst een maaltijd nuttigen.
Het menu wordt tussen 17.30
en 19.00 uur in Het Borghuis
geserveerd.

Prijswinnaars kleurwedstrijd
VakantieXperts Avanti

In het kader van de heropening van de verbouwde zaak en naamswijziging van Rottink Reisburo
Avanti in VakantieXperts Avanti hield het reisburo onder haar jeugdige bezoekers een kleur-
wedstrijd.

Veel kinderen wisten de kleurplaat prachtig in te
kleuren, maar uiteindelijk waren er 3 winnaars, te
weten: Twan Peppelman, Fleur Rondeel en Renske
Baks. Onlangs konden de kinderen hun prijzen

ophalen bij VakantieXperts Avanti in Zelhem.
Op bijgaande foto ziet u de gelukkige prijswinaars met
hun prijzen en Alma Krabbenborg van VakantieXperts
Avanti.



Gretha Klein Brinke: Zilver tijdens
wereldkampioenschappen veldrijden!

Witkamp opent de spectaculair
vernieuwde Dancekelder

Gretha Klein Brinke is er vorige week in geslaagd om tijdens het wereld-
kampioenschap veldrijden dames (masterklasse) als tweede te finishen.
Toch wel terecht een tikkeltje trots nam zij op het erepodium in de
Belgische plaats Mol, de zilveren medaille en de bloemen in ontvangst.
En dat tijdens een kampioenschap, waarbij de Vordense veldrijdster op
voorhand helemaal niet op een podiumplaats had gerekend! Gretha:
"Mijn man Bert en ik zijn op de wedstrijddag op ons gemak vanuit
Vorden per auto naar België vertrokken. Toen wij daar tegen 10.00 uur
aankwamen hoorde ik tot mijn grote schrik dat onze wedstrijd (dames
in de klasse 40-50 jaar) al om 11.00 uur zou beginnen in plaats van om
1130 uur!

Dus dat was haasten en wat nog verve
lender was, mijn hele voorbereiding
viel in het water. Ik heb voor een wed-
strijd nu eenmaal een lange voorberei-
ding nodig. Minimaal 30 tot 60 minu-
ten om mij lekker warm te fietsen. Dat
was nu slechts de helft. Toen de wed-
strijd begon, zes ronden van elk 2,5 ki-
lometer (ongeveer 40 minuten) kon ik
aanvankelijk merken dat ik een te kor-
te warming-up had gehad. Het eerste
rondje heb ik rustig "aangekeken" om
zodoende langzamerhand in mijn rit-
me te komen.

Het parcours was behoorlijk pittig.
Eerst een stuk verharde weg, vervol-
gens langs een meertje door "los
zand". Daar moesten we telkens van
de fiets af. Verder moesten we onder-
weg nog een paar trappen op, dus wel
duidelijk dat wij flink wat voor de kie
zen kregen. In het begin van de wed-
strijd al direct een tegenslag. Vlak voor
mij sloeg een vrouw met fiets en al
over de kop, dus gelijk al achterstand.
Volgens mij lag ik toen op de laatste
plaats", zo kijkt Gretha terug. In totaal
kwamen er circa 25 vrouwen aan de
start, afkomstig uit alle delen van de
wereld, waaronder Amerika en veel
Europese landen.

Gretha: "Al vrij snel ging een Ameri-
kaanse er heel hard van door. Te hard
in mijn ogen. Ik dacht bij mijzelf, ze
bekijkt het maar, ik laat me niet gek
maken, ik blijf gewoon mijn eigen
tempo rijden. Ik ben namelijk net een
diesel, eerst langzaam op gang ko-
men. Met het ingaan van de derde ron-
de ging het perfect, ik haalde de ene
na de andere in en dat gaf een gewel-
dige kick. Halverwege koers reed ik op
de zesde plaats. Toen dacht ik voor het

eerst, er moet een podiumplek inzit-
ten. Niet de eerste plaats, die was on-
bereikbaar. Daarvoor reed Claudia
Saintagne (Frankrijk) te sterk.

AMERIKAANSE MET LANGE BENEN
Toen ik was opgeklommen naar de
derde plaats, reed de Amerikaanse
nog steeds op de tweede plaats, welis-
waar op ruime afstand van de latere
winnares. De Amerikaanse reed goed.
Met haar lange benen kon ze met na-
me in het rulle zand prima uit de voe
ten, dus dacht ik "aan het wiel blij-
ven". Op gegeven moment ging ik
haar toch voorbij, waarna zij op haar
beurt dicht achter mij ging rijden.
Maar wat gebeurde, ze knalde tegen
mijn achterwiel, ik bleef op de fiets,
maar zij kwam te vallen. Bovendien
ging de ketting er bij haar af. Voor mij
een teken om er als een haas van door
te gaan. Met nog circa anderhalve ron-
de te gaan, bleef ik goed rijden. Aan de
finish de tweede plaats met ruime
voorsprong op de nummer drie de Bel-
gische Nele D'Haene. De Amerikaanse
(41 jaar) was in geen velden of wegen
te bekennen. Met mijn bijna 48 jaren,
de oudste deelneemster in deze klasse
(40-50 jaar) geeft een zilveren medaille
een goed gevoel.

Toen wij na afloop de tijden vergele
ken met de tijden in de categorie 30-
40 jaar, zou ik op de vierde plaats zijn
geëindigd", zo zegt Gretha Klein Brin-
ke. Dat de Vordense veldrijdster, moe
der van de 17 jarige dochter Nicolien
(een grote fan!) geen eendaags vlieg is,
bewijzen de resultaten uit de afgelo-
pen jaren. Zowel in 2000, 2002, 2003,
2004 en nu in 2005 telkens een tweede
plaats met als absolute hoogtepunt
het jaar 2001. Toen werd Gretha Klein

Brinke wereldkampioen. De regen-
boogtrui en de gouden medaille heb-
ben een speciaal plekje gekregen in de
woning aan het Biesterveld. Op bij-
gaande foto showt Gretha de vijf zilve
ren medailles die zij in deze prille
eeuw heeft gewonnen.

GEEN SPECIALE VOORBEREIDING
Gretha Klein Brinke heeft zich ook
voor dit wereldkampioenschap op vrij-
wel identieke wijze voorbereid als tij-
dens de andere circa 25 overige wed-
strijden in het seizoen. Zegt ze: " De
weken voor het WK heb ik elke dag ge
middeld zo'n 30 kilometer gefietst en
één avond in de week "spinning" in de
sportschool. De laatste week heb ik de
fiets in de schuur laten staan. Niet ge
traind, alleen veel rusten, want dat is
wel een vereiste, bij een dergelijke WK
uitgerust en ontspannen aan de start
verschijnen. Ik had dan ook totaal
geen last van zenuwen", zo zegt ze la-
chend. Een speciaal "sporters dieet"
volgt zij ook niet. "Gewoon eten wat
de pot schaft. Vanavond hebben we vis
met doperwten gegeten. Erg lekker
hoor".

De komende weken blijft de fiets, de
fiets. Geen training, gewoon een
maand lekker niets doen. In maart be
gint het wegseizoen. Gretha: "Ik denk
dat ik het komende voorjaar en zomer
niet veel wedstrijden zal rijden. Hier
en daar een paar wedstrijdjes. Verder
alleen wat toerritten rijden. Het liefste
ga ik in de zomer mountainbiken. Rij-
den op de weg trekt mij ook niet zo.
Veldrijden is veel leuker om te doen.
Of ik in 2006 weer aan de WK zal deel-
nemen, weet ik op dit moment nog
niet. Wel lekker trainen met de jon-
gens van de club (RTV Vierakker-Wich-
mond, red) zoals met Rudi Peters, Mar-
tin Weijers, Peter Makkink, Richard
Sleumer en soms ook met Thijs van
Amerongen", zo zegt zij. Toen Gretha
ooit op 35-jarige leeftijd met het rijden
van toertochten begon (daarvoor was
zij keepster in een dames voetbalteam)
zeiden ze op de club al heel snel, Gre
tha ga jij maar wedstrijden rijden.
Voor ons geen gein aan om met jouw
te fietsen. Je bent veel te snel. Gretha
Klein Brinke kan met een handvol WK
medailles, achteraf hartelijk lachen
om die tijd van weleer!

Al gekeken op WWW.COntact.nl
oor het allerlaatste plaatselijke nieuws?

Zaterdag 5 februari opent dancing/
discotheek Witkamp in Laren de
deuren van de vetste Dancekelder
in Oost Nederland The Under-
ground'. De afgelopen weken heeft
deze kelder een complete meta-
morfose ondergaan en je zult ogen
én oren tekort komen. De super-
populaire DJ's Van BUI on Tour
staan in de balustradezaal en het is
deze zaterdag weer volop feest in
Witkamp, the place 2B'.

De vaste bezoekers was het natuurlijk
allang opgevallen. De Dancekelder
van Witkamp was de laatste weken
gesloten. Maar aankomende zaterdag
kun je dan eindelijk zien wat het re-
sultaat is en we kunnen je nu al vertel-
len dat Witkamp er weer een topzaal
heeft bij gekregen! Vanaf nu heet de
Dancekelder 'The Underground' en
het is een hypermoderne kelder ge
worden met een mega licht én laser-
show. En natuurlijk zal het geluid ook
moddervet zijn vol pompende bassen.

The Underground wordt een ware be
levenis bij het stappen in Witkamp.

Verder gaat het in de balustradezaal
ook een gigantisch feest worden. Van
Bill on Tour gaat jullie daar vermaken
totdat je er bij neervalt! Van Bill be-
staat uit de superpopulaire Party DJ's
Geert, Theo en Jeronimo en bij deze
heren gaat het dak er gegarandeerd af.

Alle feest en Après Ski krakers komen
stuk voor stuk voorbij en worden ge
bracht door de jongens op een super-
enthousiaste wijze én met veel verras-
singen.

Maar dit is nog niet alles. Want in de
Funbar staan onze vrienden van Frag-
ment! Het kan dus niet op deze avond.

De rockband Fragment heeft min-
stens 300 nummers op het repertoire
staan en gaat live dus alle kanten op.

Van de klassiekers tot Nederlandstalig
en van metal tot rock. Verder staat DJ
Rob Wibbelink in de Beachclub met
een Remember Salou party.
Dus in alle vier de zalen wordt het een
gigantisch feest en dit mag je niet mis-
sen!

Kosten nog moeite zijn gespaard om
de vetste Dancekelder van Oost Neder-
land te creëren. De kelder hangt vol
met 'bewegend' licht en de lasershow
in maar liefst drie kleuren wordt rond-
uit spectaculair. DJ Dennis heeft de
eer om de kelder te openen met z'n
vette beats.

De vroege vogels tot 22.00 uur hebben
deze avond gratis entree en de WKD
gaat voor 2 munten weg (i.p.v. 3). Wat
wil je nog meer? Be there! Er is uiter-
aard normaal busvervoer.

Voor meer info check de website:
www.witkamp.com

Carnavalist
Het bestuur van "Kranenburgs Car-
naval" heeft er voor het aanstaan-
de carnaval (komend weekend) nog
een wisselbeker aan toegevoegd.

Bij de playbackshow kennen ze in de
verschillende categorieën al diverse
wisselbekers. Hij of zij, of groep die za-
terdagavond 5 februari in het mooiste
c.q. origineelste kostuum verschijnt,
mag als eerste prijswinnaar de wissel-
beker met de prachtige naam "Carna-
valist" in ontvangst nemen.

Slaagt de winnaar(es) erin dit huzaren-
stukje ook in 2005 en 2006 te herha-
len, dan wordt de wisselbeker defini-
tief haar of zijn eigendom.

Het carnavalsfeest in de Kranenburg
begint vrijdagavond 4 februari om

19.00 uur in de feesttent nabij het
voetbalveld van Ratti. Dan wordt de
playbackshow gehouden die wordt ge
presenteerd door Herbert Rutgers en
Richard Ooms.
Zaterdagavond 5 februari eveneens in
de feesttent het grote carnavalsbal
met medewerking het orkest 'De Buren'.
Voorts is er het aftreden van de oude
Prins, de installatie van de nieuwe
Prins en een optreden van Jacques
Herb.

Zondagmiddag wordt om 14.30 uur
gestart met een optocht met mede
werking van "De Schaddenstekkers",
aansluitend een doldwaze kindermid-
dag verzorgd door Theater Fiets en in
de feesttent vanaf 14.30 uur een carna-
valsfeest met medewerking van Kas-
bendjen en Avalanche.



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

ZIEKTEKOSTEN EN DE BELASTING
De formulieren voor de belastingaan-
gifte vallen weer in de bus. Vergeet u
vooral niet om al uw uitgaven voor
ziektekosten op te geven om in aan-
merking te komen voor de aftrek voor
buitengewone uitgaven.Bent u 65 jaar
of ouder dan mag u een extra bedrag

,̂ van € 776,- opgeven als zgn. ouder-
domsaftrek, is uw partner ook 65 dan
geldt het dubbele bedrag. Daarnaast
telt de premie voor de ziektekostenver-
zekering (ziekenfonds) mee, zowel het
bedrag dat rechtstreeks wordt inge-
houden op de AOW als het bedrag dat
u betaalt als nominale premie.

Verder mag u per persoon € 23 aftrek-
ken voor de zgn. huisapotheek en ook
alle kosten die u hebt gemaakt voor ei-
gen bijdragen of voor medicijnen etc.
die niet vergoed worden.Ook de nota's
voor brillen, steunkousen, hoorappa-
raten(ook de batterijen) en kosten van

~~* de tandarts tellen mee.Het hangt van
het totaal van de kosten en van uw
belastbaar inkomen af of u voor teug-
gave in aanmerking komt.

Als u uitsluitend AOW, evt. aangevuld
met een klein pensioen hebt en nooit
een belastingformulier invult, kunt u
in aanmerking komen voor de zgn.
tegemoetkomingsregeling buiten-
gewone uitgaven. U vraagt dan een bij
de belastingdienst een T-biljet aan,
vult dat in en geeft ook al de bovenge-
noemde uitgaven op, de belasting-

dienst berekent hoeveel uw tegemoet-
koming bedraagt en stort het bedrag
automatisch op uw rekening. Uiter-
aard kunt u alleen kosten opgeven die
niet door de verzekering worden ge
dekt. U kunt een T-biljet aanvragen via
de Belastingtelefoon; 0800 0543. U
kunt ook op de website van de belas-
tingdienst kijken voor meer informa-
tie: www.belastingdienst.nl. Heeft u
problemen met het invullen van een
belastingformulier en is er niemand
in uw omgeving die u daarbij kan hel-
pen, dan kunt u contact opnemen
met Welzijn Ouderen, tel. (0575)
55 34 05 en wij zullen proberen om
hulp voor u te regelen.

OSTEOPOROSE
Botontkalking is de Nederlandse
naam voor deze aandoening, waar-
door de botten zo verzwakt zijn dat ze
gemakkelijk breken. Bij jonge mensen
neemt de botmassa geleidelijk toe, tot
aan het 35e levensjaar, daarna blijft de
hoeveelheid bot tot het 45e jaar onge-
veer gelijk. Daarna begint de afbraak,
in het begin heel geleidelijk, zodat
men er nog niets van merkt. Het eer-
ste signaal is vaak een botbreuk, dit
hoeft niet dramatisch te zijn maar
kan met name op oudere leeftijd nare
gevolgen hebben. Sommige ouderen
die ten gevolge van een gebroken
heup in het ziekenhuis belanden, ra-
ken door die opname zo verzwakt of
geestelijk verward dat zij nadien hun
normale leven niet meer kunnen op-

pakken. Er is dus alle reden om te wer-
ken aan het zo veel mogelijk tegen-
gaan van osteoporose. Hoewel vooral
vrouwen na de overgang last krijgen
van deze aandoening, kunnen ook
mannen ermee te maken krijgen.
Wat kunt u zelf doen. Zorgen voor vol-
doende kalkrijke voeding en voor vol-
doende beweging moet al van jongs-
afaan. Maar ook als u de vijftig al ge-
passeerd bent is het belangrijk de vol-
gende leefregels in acht te nemen:
• Eet gezond, voeding met voldoende

calcium, zoals zuivelproducten,
groene bladgroente, noten en volko-
renbrood.

• Neem voldoende lichaamsbewe
ging, vooral wandelen, tennissen,
fitnessen e.d. zijn prima.

• Ga regelmatig naar buiten, de zon
in (dit betekent niet zonnebaden)
het lichaam maakt vitamine D aan
onder invloed van zonlicht en deze
vitamine zorgt voor een betere op-
name van calcium. Voor ouderen
die te weinig buitenkomen kan een
vitaminepreparaat, evt. in combina-
tie met calcium worden voorge
schreven.

• Wees matig met alcohol en koffie.
Beide dranken verminderen de kal-
kopname.

• Stop met roken, roken remt de bot-
opbouw.

Wilt u weten of u een verhoogde kans
op een botbreuk heeft? Doe dan de
bottentest. Bel gratis 0800 0233643 en

u kunt nagaan of u een verhoogd risi-
co loopt. Het resultaat kunt u dan zo
nodig met uw huisarts bespreken.
Ook kunt u op dit nummer meer in-
formatie krijgen.

VAKANTIES MET ZORG
U bent mantelzorger en zou graag sa-
men met degene die u verzorgt er een
weekje uitgaan, zeker als u in die
week ondersteund wordt door vrijwil-
ligers die uw taak als mantelzorger zo
nu en dan van u overnemen zodat u,
als mantelzorger ook van een fijne
week kunt genieten.
Mensen met een lichamelijke handi-
cap zien er soms tegenop om op va-
kantie te gaan omdat het niet eenvou-
dig is om een hotel te vinden waar de
aanpassingen goed geregeld zijn en
omdat men niet weet op wie een be-
roep gedaan kan worden als er proble-
men zouden ontstaan. Mensen met
een beginnende dementie kunnen na-
tuurlijk nog genieten van een vakan-
tie, toch durven ze het vaak niet aan
omdat ze een beetje bang zijn voor
een vreemde omgeving.
Hartpatiënten durven vaak niet van
huis te gaan omdat hun dokter dan te
ver uit de buurt is.

Voor al die verschillende groepen wor-
den door de stichting Mens en Samen-
leving speciale vakantieweken georga-
niseerd. In hotels die berekend zijn op
de doelgroep en waar altijd hulp is
van vrijwilligers en/of verpleegkundi-

gen. Er worden programma's ter ont-
spanning aangeboden, maar niemand
is verplicht daaraan deel te nemen.
Wie de voorkeur geeft aan een bos-
wandeling of wie gewoon rustig op
het terras wil zitten, gaat gewoon zijn
eigen gang. Het gaat in het kader van
dit artikel te ver om alle data en alle
plaatsen waar de verschillende weken
gehouden worden, op te noemen. Bij
Welzijn Ouderen Vorden, Nieuwstad
32 zijn brochures aanwezig waarin al-
le vakantieweken worden beschreven.
Ook zijn er van elke speciale week fol-
ders om mee te nemen. U kunt ook
zelf kijken op de website van Mens en
Samenleving: www.s-m-s.org

Het telefoonnr. van de organisatie is :
(0318) 48 51 83, bereikbaar van maan-
dag tot en met donderdag van 9.00 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Wilt u meer weten over één van de
onderwerpen in deze rubriek, dan
kunt u contact opnemen met Welzijn
Ouderen Vorden tel (0575) 55 34 05.

WEGWIJZER VORDEN
WegWijZer Vorden draait nu een
maand. Inmiddels hebben al enkele
inwoners de weg naar WegWijZer ge-
vonden. Het krantenartikel in De Sten-
tor heeft hier zeker aan bijgedragen.
Het spreekuur is van maandag tot en
met vrijdag van 9 tot 11 uur. U kunt
zowel mét als zonder afspraak lang-
skomen. Bellen (553159) of mailen kan
ook (info@portaalwegwijzer.nl). De af-
gelopen maand en de komende tijd
gebruikt de consulente ook voor het
kennismaken met diverse instanties
en hulpverleners. I.v.m. werkbezoeken
zal er geen spreekuur zijn op donder-
dag 17 februari en vrijdag 25 februari.
De overige dagen bent u van harte wel-
kom op het kantoortje in De Wehme.
Anders dan de locatie doet vermoe-
den, is WegWijZer er voor jong en oud.
Voor alle vragen op het gebeid van
wonen, welzijn en zorg.

Smederij N.B.V.P. Vrouwen van Nu

Wanneer alles volgens planning
verloopt zal het nieuwe bedrijfs-
gebouw van smederij Oldenhave,
vrijdag 8 april a.s. officieel op het

industrieterrein worden geopend.

Een monumentaal pand met een tota-
le oppervlakte van circa 900 vierkante

meter. In het pand wordt onder meer
een fraaie smederij ondergebracht,
waarvan afgelopen week het hoogste
punt werd bereikt.

HOE
EENS SLIJM O

Lucht
Vfcor

Astma Het
Fonds leven

Diverse computercursussen starten
i.s.m. S.W.O. weer op 10 februari
in het Dorpscentrum.

De agrarische commissie gaat met de
leden op excursie naar het varkensfok-
zeugenbedrijf van de familie Bielder-
man in Laren Gld. 15 februari vertrekt

vanaf het Marktplein om 13.30 uur.
Woensdagavond 16 februari komt
mevr. J. Nijkamp informatie geven
over de Aloe Vera plant, je leest er vaak
over dat het goed is voor je huid, een
gezichtsmasker bij enkele leden zal ze
verzorgen en een quiz met prijsjes.
Waar in de Herberg.

Vlooienmarkt
Zondag 6 februari is er weer een ge
zellige vlooienmarkt in sporthal t
Jebbink in Vorden.

Ook nu kan men weer heerlijk snuffe-
len langs de vele kramen met 2e
hands spullen. Bezoekers hebben de
keuze uit een uitgebreide collectie
tweedehands goederen varieërend
van boeken tot speelgoed tot huishou-
delijke artikelen. Ook diverse antieke
artikelen uit grootmoederstijd wor-
den aangeboden. Wellicht vindt u dat-

gene waar u al zolang naar op zoek
was.

De hal is voor het publiek geopend
van 10.00 tot 16.00 uur en het adres is:
Jebbink 13. Tijdens de vlooienmarkt is
de gezellige kantine geopend voor een
hapje en een drankje en parkeren is
gratis.

Voor inlichtingen kan met de organisa-
tie bellen, zie voor het telefoonnum-
mer onze advertentie elders in Contact.

ANBO biedt reisimpressies
van het zuidelijke halfrond
Vrijdag 4 februari treedt mevrouw
Wies Baudoin om 14.00 uur in zaal
't Stampertje voor het voetlicht
met een reisverhaal over Australië.
Meer dan 20.000 kilometer reisde
mevrouw Baudoin de afgelopen
twee jaar door het zuidelijkste con-
tinent van onze aardbol. Zijn heeft
haar bevindingen in dit werelddeel
nauwgezet in diabeelden vastge-
legd die ze de 4de februari verle-
vendigt met haar eigen verhaal.

Tijdens haar presentatie voert zij de
aanwezigen mee naar onder andere
Queensland met het beroemde Bar-
rier Reef en de tropische wouden, de
sprankelende stad Sydney, het prachti-
ge eiland Tasmanië met een stuk ge
schiedenis, de ruige zuidkust met de

Great Ocean Road, de eindeloze woes-
tijn met het Rode Hart en de ongerep-
te kust van West Australië, waar lang
geleden de "Batavia" verging.

De uitbundige planten en dierenwe-
reld zijn door de serie heen geweven.
Enkele kenmerkende vertegenwoordi-
gers van flora en fauna in dit wereld-
deel zijn bijvoorbeeld de eucalyptus,
acacia en de kangoeroe.

Leden en overige belangstellenden
zijn de 4de februari van harte welkom
in zaal 't Stampertje (Dorpscentrum).

Wie vanwege een functiebeperking
graag gehaald en gebracht wil worden
kan contact opnemen met telefoon
55 20 38.



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

Oh FRISDRANKEN
DIVERSE SMAKEN
FLES 1.5 UTER

NU:

CAMPINA DUBBELVLA
PAK 1 LITER

DIV. VARIATIES NU:

1+1 gratis

FLEECE TRUIEN
DIVERSE KLEUREN
NU:

VELDNARCISSEN
DOS 99 CT
NU 3 DOSSEN:

99
6.

et

99

00
GA

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

GORTER JACHTBITTER
70 CL. nu
NU MET 3 EXTRA STEMPELS 9:79

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

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

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa

Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Jansen & gal m
autoschadebedrijf mm

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

DASH WASMIDDELEN

1+1 gratis
LADY CHRISTL
VAST KOKENDE AARDAPPEL

ZAK 10 KG NU:

Oh ROOMBOTER APPELFLAP
DOOS 4 STUKS
VAN 3.56 VOOR

Oh SCHOUDERKARBONAD
KG
VAN 5.99 VOOR

1.
99

49

98
O L E N H O E K

DE W l N K E L H O E K VAN HENGELO

Oh HENGELO (G)

(0575)461205 FAX (O575) 46 46 12

Openingstijden:

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

zaterdag 8.00 -17.00 uur

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

M/R
.ENSINK

Reparatie B°uvtf

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Morman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

Op 9 februari begint het
CHINEES NIEUWJAAR

Ter gelegenheid daarvan introduceren wij in de
maand februari naast onze bekende menu's een

Dit diner bestaat uit 5 gangen. In verband met het
inkopen van speciale ingrediënten verzoeken wij u
min. 3 dagen van te voren een tafel te reserveren.

Minimaal 2 personen.

Kosten € 22,50 per persoon.

Daarnaast hebben wij in de maand februari een

waarvan de samenstelling per week varieert,
elke zaterdag vanaf 1 7.30 uur.

Kosten € 14,00 per persoon.
_ . ____________ , _ _ _

Welkom en eet u smakelijk f

sstraat 123, Vor\de*v

Tel, (0575) 551905



Nog een keer.

Klostertaler in de Heksenlaak

Voor de vierde maal in Manege de
Heksenlaak de Klostertaler met
haar eigen Oostenrijkse Happy
Power muziek die miljoenen fans
met elkaar verbindt.

Happy Power muziek vertolkt door
een zestal superbegaafde muzikanten
zonder kapsones getuige de altijd su-
perstemming bij elk optreden.

Ook in Barchem en verre omstreken
wordt al met spanning uitgekeken
naar het optreden op vrijdag 15 april
in de Heksenlaak.

Vele honderden fans uit binnen- en
buitenland zullen dit eerste optreden
in Nederland in 2005 bezoeken gezien
de aanvragen die nu al binnenkomen.

De Klostertaler Happy Power muziek
berust op traditionele instrumenten
waaronder de Steierische Harmonika,
Trompetten, E Gitaren en natuurlijk
het Slagwerk dat tot 2004 werd be-
speelt door Didi.

Onvergetelijk en nooit geëvenaard
was zijn solistisch optreden bij elk
concert, maar Didi heeft besloten na 8
jaar Klostertaler een andere muzikale
richting te volgen. Vanaf 2005 zal
Andre Altenried zijn plaats innemen,
zeker geen onbekende in de Kloster-
talerfamilie want hij schreef al num-
mers voor de Klostertaler waaronder
Der Gipfelsturmer.

Op de voorgrond bij de Klostertaler
staat niet alleen de Party Sound maar

ook de echte Stimmungsmusik afge-
wisseld met een aantal ballades. Naast
de altijd stemmingsverhogende klas-
siekers als Halleluja, Oh la la, Pronto
Giuseppe Cia d Amore en vele andere
toppers zullen de fans een onvergete-
lijke avond bezorgen. Klostertaler in
Barchem een trefpunt van gezellig-
heid voor fans uit Nederland, België,
Duitsland en natuurlijk de Deense
fans die speciaal voor de stemming en
de gezelligheid naar Barchem komen.

De mannen van de Klostertaler nu in
hun beste jaren met een grote levens-
ervaring zijn perfekt in staat elk optre-
den het maximale te geven hetgeen
vertaald wordt in een ongekende feest-
stemming zoals feest gevierd moet
worden.

Sneeuwklokje

Zaterdag 12 februari

John Wright
Schots/Ierse klanken bij Erve Kots

Het komende concert bij Erve Kots
te Lievelde is voor John Wright al
weer zijn vierde optreden voor de
stichting Stone Valley, en met suc-
ces. De organisatie word elke keer
weer overspoeld met verzoeken
voor een heroptreden.

Dat is geen toeval want er zijn maar
weinig artiesten die hun muziek met
zoveel passie weten uit te dragen zoals
hij. John Wright heeft een tijd als boer
en schaapherder de kost verdiend.

In die periode deed hij de inspiratie op
om zijn ervaringen en de sfeer van
"zijn" Schotland alsook Ierland te be-
zingen in gloedvolle ballades.

Met mooie melodieuze Schots/Ierse
songs, gekoppeld aan een werkelijk
onweerstaanbare, buitengewone stem
weet deze artiest van elk optreden een
succes te maken.

Hij weet zijn publiek virtueel mee te
nemen naar de Schotse hooglanden
en het groene eiland.

Deze reputatie bracht hem ook op het
podium van de tot op de laatste plaats
bezette Royal Albert Hall in Londen
waar het publiek hem beloonde met
een minutenlange, staande ovatie.

En in juni van dit jaar is theater Vre-
denburg te Utrecht aan de beurt.

Ooit begonnen als voorzanger in een
jongenskoor brengt hij tegenwoordig,
begeleid door enkele zeer getalenteerde
muzikanten volle zalen in vervoering.

Sinds 1993 treedt hij overal ter wereld
op en is hij een der meest gerespec-
teerde, populaire zangers van de he-
dendaagse folk scène.

Maar voor het zover is komt hij eerst
nog naar de Achterhoek. John Wright
laat je realiseren hoe mooi muziek
kan zijn. Kaarten voor dit concert kan
men reserveren bij Gradus Barmentlo,
Zutphen en bij Joke Ruesink, Aalten
of, indien nog voorradig, op 12 februa-
ri aan de zaal (voor info zoals telefoon-
nummer, aanvang, etc. zie contactjes).

Carnavalsvierders rijden
niet méér onder invloed

Van het sneeuwklokje, de Galant-
hus, kunnen in de regel de eerste
witte klokjes in februari worden
bewonderd.

Maar deze lentebodes steken met
zacht weer ook al eerder hun kop-
jes op. De Galanthus nivolis bij-
voorbeeld is de vroegst bloeiende

soort, die zijn naam eer aan doet
door in niet al te strenge winters,
boven de sneeuw te bloeien.

Carnaval staat niet in de laatste
plaats bekend om zijn rijkelijke al-
coholverbruik. Toch laat de politie
weten dat er rond carnaval niet op-
vallend veel méér onder invloed
wordt gereden. En de politie doet
er alles aan om dat zo te houden.

CARNAVAL EN ALCOHOL
Carnaval is welhaast onverbrekelijk
verbonden met veel drinken, en dat
ook nog enkele dagen achter elkaar.
Sommige carnavalsvierders hebben
dan ook enkele dagen achtereen een
te hoog alcoholgehalte in hun bloed
om nog veilig aan het verkeer deel te
kunnen nemen.

Te verwachten was dus dat er rond car-
naval veel onder invloed wordt gere-
den en er als gevolg daarvan extra veel
verkeersongevallen gebeuren.

BOB
Maar dat blijkt niet het geval te zijn.
Kennelijk zijn de meeste carnavals-
vierders zo verstandig om een taxi te

nemen of anders voor de festiviteiten
losbarsten alvast van tevoren afspraken
te maken over wie er rijdt. Afspraken
dus over wie vandaag en morgen de
Bob is.

POLITIECONTROLES
De politie heeft dat met vreugde vast-
gesteld en wil ook graag dat dat zo
blijft. Om dat te bevorderen zal ze
toch in de carnavalperiode weer extra
controleren op alcoholgebruik in het
verkeer.

Vele honderden automobilisten zullen
op alle momenten van de dag worden
staandegehouden om te 'blazen'.

Reden temeer dus om carnaval tot een
feest te maken en dat zo te houden.

Nadere informatie vind men op:
www.bobj ij ofbobik.nl

Kijk voor uitvoerige informatie over
reizen per openbaar vervoer van deur
tot deur op www.9292ov.nl



uper 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 AVOND
MET 12!̂  % KORTING

OP HET GEHELE ASSORTIMENT
exclusief Tabak, Telefoonkaarten, Emballage.

Verder zijn er op deze avond leuke

extra activiteiten in de Supermarkt.

Donderdag 3 februari 2005

van 16.00 uur tot 17.00 uur.

w
Graag gedaan Super

deBoer

YYONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • 72 51 BB Vorden

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

Rundergehakt
500 gram 2,60 o

kilo

Schnitzels
panklaar
500 gram

Panklare Hachee

500 gram

41
490
3?

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

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

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

o)@[L
HORSTMAN

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.

Tel. (0575) 55 10 12 • Autotel. O6 51911855

U wilde toch meer gaan bewegen?
Wist u dat collecteren een heel gezonde bezig-

heid Is? Het Is goed voor de been- en arm-

spieren, 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. T 020 • 589 64 71.

vReumafonds
>• Sterk in bfivromn

'LR en PC de Graafschap'
met ruime afvaardiging naar
Regiokampioenschappen

Volleyb u l

PELGRUM MAKELAARS DASH
Pelgrum Makelaars Dash Dames l
verliest tegen de club uit Varsseveld
Balsponsor: Rabobank graafschap west.

Afgelopen zaterdag hebben we ge-
speeld met het volledige team, aange-
vuld door 2 meiden van MB1. Dit wa-
ren Marije Heijink en Lise Elbrink. In
het eerste gedeelte van de competitie
hebben we ook tegenover de dames
uit Varsseveld gestaan. Destijds won-
nen we met 3-1.
Ondanks deze wetenschap begonnen
wij de wedstrijd niet sterk. VCV had
een goede service en kon daardoor
druk zetten. Daarbij lieten zij zien dat
ze er zin in hadden. Dash kon dan ook
niet goed in het spel komen en verloor
de set met 15-25.
De tweede set begon zoals de eerste
geëindigd was, ondanks het feit dat ie-
dereen erover eens was dat er met
meer enthousiasme gespeeld moest
worden. VCV scoorde deze set punten
door o.a. ballen op de rechtdoor te
slaan. Twee maal werd er gewisseld bij
ons, wat goed uitpakte. We kwamen
beter in het spel, maar konden de te-
genpartij niet meer bijbenen. Zij wa-
ren inmiddels al te ver uitgelopen.
Aan het eind van de set had een mid-
speelster van VCV de pech dat ze door
haar enkel ging. Toch wonnen ze met
25-17. Vol goede moed begonnen we
aan set drie. Dit was een spannende
set. Het spel ging dan ook gelijk op.

Wij brachten de pass goed, zodat de
rally's afgemaakt konden worden
door de aanvallers. VCV reageerde
hierop door met prikballen te gaan
werken. Desondanks ging de set naar
Dash met 27-25.
Ook in de vierde set konden we druk
houden. We lieten strijdkracht zien en
hadden al snel een voorsprong. Toch
konden we dit niet volhouden doordat
VCV een goede service had. De pass
kwam hierdoor niet bij de spelverdeel-
ster. Zo scoorde VCV wel 10 punten
achter elkaar. Hierdoor waren we uit
het veld geslagen. Het had dan ook
niet gemogen dat ook deze set door de
gasten gewonnen werd met 25-22. Dit
was een flinke kater voor Dash.

De komende twee weken dus genoeg
stof om over na te denken, want we
spelen pas weer op 19 februari. Dan
spelen we thuis tegen Victoria.

Reflex - Pelgrum Dash H3:4-0
Longa '59 - Pelgrum Dash MB2: 3-2
BVC '73 - Pelgrum Dash Hl: 2-3
Pelgrum MB3 - Dijkman WSV MB2:3-2
Pelgrum Dash MB1 - VCV MB1:1-3
Pelgrum Dash D3 - VCV D2: 3-2
Pelgrum Dash D2 - Boemerang D2:0-4
Pelgrum Dash D6 - Boemerang D6:1-3
Pelgrum Dash D4BAS/WIVOC D4: 2-3
Pelgrum Dash Dl - VCV Dl: 1-3
Pelgrum Dash H2 - VCV H2: 3-1

Programma Zaterdag 5 februari
Longa '59 MCI - Pelgrum Dash MCI
VYV Hl - Pelgrum Dash H3
KSV D3 - Pelgrum Dash D5

Ruim 800 deelnemers
Veldtoertocht
Het aantal deelnemers aan de
Veldtoertocht, die de VRTC 'De
Achtkasteleniijders' zondagmorgen
organiseerde, heeft de verwachting
van de organisatie verre overtrof-
fen.

Waren er vorig jaar " slechts" 300 deel-
nemers, deze morgen melden zich
ruim 800 fietsers bij het sportcomplex
van de voetbalvereniging "Vorden",
van waaruit de tocht begon.

Het uitstekende fietsweer, was mede
de reden van het grote deelnemers-
veld. Opvallend het grote aantal da-
mes dat aan de tocht meedeed.

De deelnemers konden kiezen uit
twee afstanden 30 of 45 kilometer. Het
parcours, hoewel hier en daar wat
glibberig, was volgens de fietsers goed
bereidbaar. De route ging richting
Hengelo, landgoed Zelle en via Ruurlo
weer terug naar Vorden.

Onderweg was een controlepost waar
de deelnemers van beide afstanden el-
kaar ontmoeten.

Tijdens deze stop was er warme bouil-
lon en een energiereep. Bij terug-
komst konden de fietsers zich
douchen in de kleedruimtes van de
voetbalclub. Er was hier tevens gele-
genheid om de fiets schoon te spuiten.

Kaoobank L

De afgelopen maanden hebben de
leden, voor zowel de dressuur als
springen, selectie wedstrijden
moeten rijden om een startbewijs
voor het regiokampioenschap te
bemachtigen. Het ging om drie
wedstrijden.

Vooral de ponyruiters hebben zowel in
het springen als in de dressuur goed
hun best gedaan. Op de foto zijn de
kampioenen en reservekampioenen te
zien.

Kampioenen dressuur pony's:
Martine Bijenhof met Taran (foto), An-
ke Woerts, en Bart Hartman.
Reserve: Lysette Bijenhof en Marit Kou-
wenhoven.

Kampioenen springen pony's:
Sebastiaan Hamer en reserve Marieke
Rouwenhorst.

Kampioen dressuur paarden:
Lisanne Schippers.
Verder heeft zich bij de pony's ge
plaatst voor het kampioenschap: Jer-
maine Pellenberg en Linda Berenpas.
Reserve zijn: Nadja Droppers en Mir-
jam Mal en Sebastiaan Hamer.

Bij de paarden mogen starten: Inge Re
gelink, Herman Maalderink en Sanja
van Pijlen.

De kampioenschappen worden verre
den op 5 en 12 februari op verschillen-
de locaties in Gelderland.

Al gekeken op

iMTMnMf.contact.nl
voor tiet allerlaatste plaatselijke nieuws?



De beste wijnsupermarkt
van Nederland trakteert!

Zoals u wellicht gemerkt heeft is PLUS

tot twee maal toe benoemd tot de beste

supermarkt om uw wijnen te kopen.

In de wijnalmanak 2005 van Hubrecht

Duijker en in de supermarktwijngids

2005 van Nicolaas Klei komt PLUS als

beste uit de bus.

Daar zijn we natuurlijk apetrots op!

Dit willen we dan ook niet ongemerkt

aan u voorbij laten gaan.

Vandaar dat PLUS trakteert!

BESTSELLER!
M S G O E D K O P E R

Lange
varkenshaas

500 gram

BESTSELLER!
G O E D K O P E R

PLUS
Tompoucen*
Blister 4 stuks

***»*.

BESTSELLER!

Valle del Manan
Alicante Reserva
2 flessen

3.49

2 halen
1 betalen

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

BESTSELLER!
G O E D K O P E R E C H T M G O E D K O '

Fricandeau
100 gram

ESTSELLER! BESTSELLER!

* Niet bij alle PLUS-supermarkten verkrijgbaar

G O E D K O P E R

Coca-Cola
Diverse soorten.

Fles 150 cl.

ELDERS 0.87

69

G O E D K O P E R

Mona
Verwenyoghurt

Diverse smaken.
Beker 500 gram

ELDERS 1.43

99

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-2 1 .00
zaterdag 8.00-18.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

www.plussupermarkt.nl

PL
voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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