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Kraneriburgs Carnaval heeft nieuwe "regeerders":

Prins Frits de Eerste en Adjudant André!
En heel Vorden de afgelopen we-
ken maar gissen, wie zou toch de
nieuwe carnavalsprins worden?
Om de spanning nog een beetje op
te voeren gaf het bestuur van Kra-
nenburgs Carnaval, vooraf in de
pers een aantal hints: "De nieuwe
Prins is van alle markten thuis" en
"Prins en Adjudant hebben samen
de gemiddelde lengte". En met na-
me dat laatste bleek het geval, toen
de nieuwe prins zaterdagavond in
de sfeervolle feesttent zijn intrede
deed: Prins Frits de Eerste (Frits Ba-
rendsen) klein van stuk en zijn
boomlange Adjudant André (An-
dré Heuvelink). De beide hoog-
waardigheidsbekleders kwamen
bij deze gelegenheid, vergezeld
door het bestuur van Kranenburgs
Carnaval onder luid applaus in een
bakfiets de zaal binnenrijden.

De eerste "plichtpleging" van zijne ko-
ninklijke hoogheid: de "oude" Prins
Anton en zijn Adjudant Jos te onder-
scheiden. Daarna barstte het carna-
valsfeest pas echt los. Het orkest "De
Buren" zorgde daarbij voor een flinke
muzikale ondersteuning. Tegen de
klok van kwart voor elf maakte Jac-
ques Herb zijn opwachting.

Mocht deze zanger met name bekend
zijn geworden door hits als "Manuela"
en "Een man mag niet huilen", deze
avond bleek overduidelijk dat de
thans in Duitsland woonachtige Jac-
ques Herb heel wat meer in zijn mars
heeft. Op de Duitse schlagertoer, de
Spaanse toreador, de imitatie van EMs
Presley. Jacques Herb presenteerde
zich als een veelzijdig zanger.

Tijdens de liedjes complete verkleed-
partijen op het toneel, passend bij de

Anton nam afscheid. "It is a sad mo-
ment for me", zo sprak de uit Amerika
afkomstige Prins. Prins Anton en zijn
Adjudant Jos, vorig jaar gekozen, ble-
ven tijdens het carnaval 2005 tot zater-
dagavond, tot aan de onthulling van
de nieuwe Prins, in functie.

Zo was hij vrijdagmorgen aanwezig tij-
dens het carnavalsfeest van school "De
Kraanvogel", waar hij onder meer de
trekking van de verloting voor zijn re
kening nam. Marijn Smit won de
hoofdprijs, een reischeque ter waarde
van 250 Euro. Woensdag gaat het
Amerikaanse gezelschap, boordevol
herinneringen, weer terug naar de
States. Het carnaval in de Kranenburg
werd zondag besloten met een op-
tocht met medewerking van "De
Schaddenstekkers", een kindercarna-
val en een ouderwets carnavalsfeest
met "Avalanche" en "Kasbendjen".
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Expositie bibliotheek

liedjes die hij zong. Hij "pakte" deze
avond het carnavalspubliek in de Kra-
nenburg volledig in, getuige de veel-

vuldige zang vanuit de zaal " Jacques
is oké, olé, olé! Toch ook nog andere
geluiden deze avond. De "oude" Prins

Annemarie Wïllemsen exposeert
vanaf 12 februari tot Pasen in de
galerie van de bibliotheek, beelden
in brons en steen. Annemarie Wil-
lemsen woonde tot voor kort in
Vierakker en is daarna verhuisd
naar Zutphen. Haar atelier staat
aan de Schuttestraat in Vorden.

Zij is op het gebied van de beeldhouw-
kunst autodidact. Met behulp van cur-
sussen en privé lessen heeft zij haar

weg gezocht in het beeldhouwvak.
Eerst 10 jaar bij wijze van hobby, vanaf
1998 is zij professioneel beeldhouw-
ster.

Vooral de menselijke gestalte is haar
uitgangspunt. Meer informatie over
haar werk is te vinden op www.Hemel-
aarde.nl

De expositie is te bezichtigen tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.

vierakker-wichmond genoot van: 'Het meisje met het leeuwenjong'
De bewoners uit Vierakker-Wich-
mond konden afgelopen weekend
in het Ludgerusgebouw genieten
van de toneelgroep met de gelijk-
namige naam. De groep onder re-
gie van Tiny Kamphout bracht het
door Hans Nesna geschreven stuk
getiteld " Het meisje met het leeu-
wenjong". Een zwaar stuk met toch
'links en rechts" komische tafere-
len. Op het toneel veel verwikkelin-
gen , waarbij uiteindelijk een oude
liefde opnieuw opbloeide.

Plaats van handeling boerderij "De
Zonnehoeve" waar Marinus Borkel
(gespeeld door Derk Bruil) de scepter
zwaait. Marinus woont er samen met
zijn dochter Tietske (Joke Rossel),
grootvader (Jan Rietman) en de boe-
renmeid Maaike (Henna ter Vrugt).

Tietske had ooit al eens verkering met
Arend Landman (Gerrit Rossel) en ver-
trok op gegeven moment naar de gro-
te stad. Deze Arend ("ruwe bolster,
blanke pit") genoot van het leven en
met name van de vrouwtjes. Toen
boer Marinus op gegeven moment een

stuk grond van hem kocht en daar-
mee een "schuldbekentenis" bij Arend
tekende, beloofde hij Arend min of
meer de hand van zijn dochter.

Met als gevolg tal van toestanden
waarbij diverse personages ten tonele
verschenen zoals de moeder van
Arend (Ria Tijssen-Takens) dokter Hein
Stark en zijn "westerse" verloofde Ma-
ry (resp. Gerard van Til en Els Standa-
ert) postbode Dries (Erik Klein Hane-
veld) en maar roddelen, alsmede ar-
beider Hannes (Jan Borgman).

En zoals het zo vaak gaat, kwam ook
in dit toneelstuk alles weer op zijn
pootjes terecht. Tietske was, ondanks
het wilde leven van Arend, toch hei-
melijk verliefd op hem gebleven, dus
bloeide de oude liefde toch weer op.

De toneelgroep "Vlerakker-Wichmond'
maakte er een boeiend geheel van.
Voor de grime "tekenden" Genie Be
renpas en Ina Wuestman; souffleuse
Ineke Jansen. Algemene technische
ondersteuning Anton Jansen en Jan
Tijssen. Licht en geluid Bert van Dijk.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 februari 10.00 uur ds. H. Westerink.

Kapel Wildenborch
Zondag 13 februari 10.00 uur ds. Helder.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 februari 10.00 uur drs. J. Koudijs, D'chem.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 februari 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten;
19.00 uur ds. BJ. Heusinkveld, Daarle.

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 februari 10.00 uur Woord- en Communievie-
ring m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 februari 17.00 uur Euch. viering, dameskoor.
Zondag 13 februari 10.00 uur Woord- en Communie-
dienst 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
12-13 februari W.A. Houtman, Vorden, tel. (0575) 55 22
53. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen
van 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag;
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)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

Dierentehuis 'De 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 Informatiebu.ro 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 (aanvraag-)for-
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.

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• 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 2545 78
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!

0 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.

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

• 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.

• Uw planten krijgen Pokon,
uw huisdier een uitgebalan-
ceerde brok. Herbalrfe is er
voor u! Voel u fit en zie er
goed uit. Nieske Pohlmann
0314-641309 / 06-54326669
www.no-jojo.nl

• Vorden 60 jaar bevrijd.
Verhalen van Vordenaren
over de jaren 40-45 in de Vor-
dense Kronyck-jubileumedi-
tie. Bij Bruna.

0 Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg
6, Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.

0 Lekker in je vel met
ALOE VERA produkten.
Jannie Nijkamp Warnsveld
0575-521316. Verkooppunt
gevraagd.

• Concert van Franciscus
strijkkw. op 13 febr. in Oran-
gerie Ruurlo. 15.00-17.00 u.
Kaarten € 15,- incl. 1 cons.
v.a. 2 uur aan de zaal. Leden
KKR € 14,- zie www.kunst-
kringruurlo.nl

• Te koop: mooi bed z.g.a.n
140x200. Licht eiken + 2
nachtkastjes + lattenbodem +
2 matrassen. 0314 - 63 16 47.

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

• FNV Belastingservice
info-avonden in Dorpcentrum
2 en 23 maart 2005. Opgeven
vóór 1 maart 2005 bij mw. D.
Walgemoet, tel. 55 67 75.

0 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.

0 Paasvuurterrein afge-
sloten vanaf 6-2-'05. St.
CCK.

• Gevraagd voor 2 ochten-
den per week: hulp in de
huishouding, omgeving
Warnsveld. Han Pelgrum, tel.
06-50213255.

WINTERWONDER-
LAND

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

Vlaai v/d week

Kersenvlaai
6-8 pers.

€5,95

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,00

Weekendaanbiedingen

Kaiserbroodjes
10 stuks € 1,99

Weekendcake
gevuld met appel € 3550

• Hobbybeurs op 13 fe-
bruari 2005 in zalencentrum
Meijer, Ruurloseweg 1 in
Groenlo van 10.30-17.00 uur.

0 Wie heeft er nog ijzer of
metalen? Bel dan even, dan
komen we het halen. 06-29
198 238 of 06-20 433 624.

• De liefste Valentijnkado's
voor alle leeftijden bij Wereld-
winkel Vorden.

• Te koop: mooi droog
hooi, tel. (0575)551548.

• 12 februari a.s.: boedel-
dag van 11.00 tot 16.00 uur,
Lankhorsterstr. 8, Wichmond.

• Heeft u nog kunststof
TV's, wasmachines, fietsen
of bromfietsen? Tel. 06-29
198 238 of 06-20433624.

• Opnieuw beschikbaar zit-/
slaapkamer met gezamen-
lijk gebruik van badkamer en
volledig pension. Tel. (0573)
45 37 60.

• Garageverkoop a.s. zater-
dag 12 februari van 10.00 tot
14.00 u. Spoorstr. 4, Ruurlo.

• Gevraagd: in Vorden hulp
in de huishouding, bijv. van
8.30 tot 13.30 uur. Brieven on-
der nr. N 50-3, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

KUUKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

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

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

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

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

Dagmenu's
9 t/m 15 febr. 2005

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 9 februari
Bruine bonensoep / Tafelspitz met rösti aardappels, spinazie
en bieslooksaus

Donderdag 10 februari
Spare ribs met zigeunersaus, frieten, rauwkostsalade / Tira-
misu met slagroom

Vrijdag 11 februari
Groentesoep / Runder goulash met gekookte aardappels en
groente

Maandag 14 februari
Knoflookroomsoep / Hollandse biefstuk met pepersaus, geb.
aardappels en groente

Dinsdag 15 februari
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / Us -f slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 1*
Ook è la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

9 Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
/~Ttv 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!! Bi stro Oe Rotonde team



Op dinsdag 1 februari 2005 is geboren onze zoon

Scott

3975 gram
53 cm.

Martin & Marian Van den Berg-Groot Wassink
Margrietlaan 6
7251 AT Vorden

Is er ooit een onbekende meer welkom dan jij?
Nu ben jij echt geboren, hoort er voor altijd bij!

Een dochter!

Lente
Maria Aga

5 februari 2005.

Maartje Epema & Frank de Haan

Deldensebroekweg 4
7251 PL Vorden
Tel. (0575) 55 20 28

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
• nieuwe grafmonumenten

• restauratie grafmonumenten

• onderhoud grafmonumenten

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

"Veilig in Jezus' armen"

Met groot verdriet, maar toch dankbaar voor wat zij
bij haar leven voor ons heeft betekend, geven wij u
kennis dat van ons is heengegaan onze innig ge-
liefde moeder, oma en overgrootmoeder

Hendrika Antonia Korenblek
weduwe van Albert Meijerink

op de leeftijd van 91 jaar

Vorden: Gerry en Henk

Hoenderloo: Janny en Bertus

Ruurlo: Henny en Henk

Zutphen: let en Henk

Klein- en achterkleinkinderen

3 februari 2005
Correspondentieadres:
Het Hoge 62
7251 XZ Vorden

De teraardebestelling heeft op dinsdag 8 februari
plaatsgevonden.

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze
lieve schoonzuster en tante

R. Meijerink-Korenblek
sinds 1992 weduwe van A. Meijerink

op de leeftijd van 91 jaar

Vorden: D. Meijerink

Eibergen: G. Meijerink-Somsen

Barchem: D. Klein Brinke-Meijerink

Vorden: G. Groot Bramel-Meijerink

Vorden: R. Tragter-Meijerink
A. Tragter

neven en nichten

Vorden, 3 februari 2005

Tot ons grote verdriet is op de gezegende leeftijd
van 91 jaar overleden onze geliefde zuster,
schoonzuster en tante

Riek Meijerink-Korenblek
weduwe van A. Meijerink

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend.

Vorden: G. Klein Geltink-Korenblek
G. Klein Geltink t

Warnsveld: H. Korenblek
J. Korenblek-Bosch t

neven en nichten

Vorden, 3 februari 2005.

Jouw liefde zal altijd
bij ons blijven

Intens verdrietig, maar met mooie en liefdevolle
herinneringen nemen wij afscheid van mijn lieve
man en onze pa

Jan Besselink

* 16 februari 1936 t 6 februari 2005

Wil Besselink-Klein Tank

Peter en Sjoerd

Mare en Eske

Julianalaan 7
7251 EP Vorden

Voor hem zal worden gebeden tijdens de avond-
wake op donderdag 10 februari om 19.00 uur in de
RK Christus Koning kerk te Vorden, waarna aan-
sluitend tot 20.30 uur gelegenheid is tot afscheid
nemen en condoleren in uitvaartcentrum Monuta,
't Jebbink 4a te Vorden.

De eucharistieviering zal worden gehouden op vrij-
dag 11 februari om 10.30 uur in voornoemde kerk,
waarna de begrafenis volgt op de RK begraaf-
plaats te Kranenburg.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Een fijne vriend en kameraad is van ons heen-
gegaan.

Jan Besselink

Ons medeleven gaat uit naar Willy en de kinderen.

Gerard en Janny Woltering

Vorden, februari 2005.

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

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
•voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE
v (0544) 37 70 08

BORCULO
-a (0545) 27 33 20

FAX: (0545) 27 47 43

BOIRSTOIl BV
Bedrijvenweg 10 - Vorden

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

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

HOUT
VERSNIPPEREN?

Bel dan
Edwin Bretveld
na 16.30 uur

06-51 923 274

Hiermee heeft u dubbel
goud in handen"

Het wordt eentonig, maar onze rookworsten zijn alweer
met een gouden certificaat bekroond.

Bepaald geen eenheidsworst dus, behalve dan in de zin dat
de kwaliteit van al onze rookworsten even hoog is. Trou-

wens, ook ü valt in de prijzen: 2 stuks slechts € 4,00 !

Keurslagerkoopje

Rookworst 2 stuks € 400

449•

098•

100 gram € 12°

Speciaal aanbevolen

Riblappen
Weekaanbieding

Kipsalade

Special

Winterpret
Vleeswarentrio
100 gram Gebraden gehakt +
100 gram Ardenner boterhamworst +
100 gram Runderrookvlees ^% 69
samen voor de prijs van : €

Weekaanbieding

Chili con carne soo gram
M Qfi
^m

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Het gemis van 'samen' zal blijven, maar uw mede-
leven na het overlijden van mijn man, onze papa
en opa

Derk Wesselink

hebben we als heel warm ervaren.

Hiervoor onze hartelijke dank.

E.J. Wesselink-Tjoonk
kinderen en kleinkinderen.

Vorden, februari 2005.

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen
Vorden • Zutphenseweg 24

Tel.(0575)551514

Schoonmaakbedrijf

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

EÖCMARKE

65
Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Magere
Runderlappen
500 gram

Magere
Varkenslappen
500 gram

Boer'n Gehak
panklaar
500 gram

3!
2?5

260

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



Playbackshow tijdens Kranenburgs Carnaval,
volgens Amerikaanse Prins: "Nice and great"

Prins Anton de Eerste (woon-
achtig in Amerika) en nog tot
zaterdagavond 6 februari tot de
klok van 21.11 uur in functie,
keek zich vrijdagavond als jury-
voorzitter tijdens de playback-
show de ogen uit. Woorden als
"nice and great and you all come
tot America and give a show",
klonken bij herhaling uit zijn
mond. Het enthousiasme droop
er vanaf! De twee andere jury-
leden Nancy Rutgers en Peter
Hummelink hadden er behalve
de beoordeling van de deelne-
mers, nog een taak bij, namelijk
om telkens weer aan Prins Anton
uit te leggen, op welke punten de
kandidaten beoordeeld dienden
te worden. In de ogen van de
Prins verdienden alle "playback"-
ers" een eerste prijs!

Wel degenen die inderdaad als win-
naars uit de bus kwamen, boften. Zij
kregen namelijk allemaal een Ameri-
kaanse herinneringsmedaille omge-
hangen met de tekst "USA Playback
Nederland, Kranenburg Carnaval
2005 Prins Anton and Adjudant Jos".
Op deze medaille stond een eland af-
gebeeld, het symbool dat staat voor
het Amerikaanse Indiana, de staat
waar Prins en Adjudant wonen. De
playbackshow speelde zich vrijdag-
avond afin de grote feesttent die voor
het merendeel was gevuld met fami-
lie, vrienden en kennissen van de deel-
nemers. Een grote schare supporters
die de waardering voor de prestaties
van hun favorieten niet onder stoelen
of banken staken.
De deelnemers hadden zich meer dan
uitgesloofd. De muziekinstrumenten
die men bij sommige acts nodig had,
werden door het bestuur van Kranen-
burgs Carnaval beschikbaar gesteld.
De overige attributen, zoals kleding en
allerlei toeters en bellen, hadden de
artiesten van huis meegebracht. De
show werd gepresenteerd door Her-
bert Rutgers en Richard Ooms die ove-

rigens met een imitatie van K3 ook
nog een duit in het "optredens- zakje"
deden. De playbackshow was onder-
verdeeld in drie categorieën te weten
een categorie tot 12 jaar; een categorie
12-16 jaar en de groep volwassenen.
In de groep tot 12 jaar ging de eerste
prijs naar Saskia, Linde, Merel, Anniek
en Anouk. Zij brachten de act "Wild
dances" van Rus Lana. De meisjes kwa-
men tevens in het bezit van de "Kas-
bendjen wisselbokaal". De tweede
prijs in deze categorie ging naar de
winnaars van vorig jaar, Joost en Teku-
la. De derde prijs ging naar Else en Thi-
ra. In de groep 12-16 jaar werden Car-
men en Jeroen met een nummer van
Marco Borsato en Do winnaar. Zij won-
nen tevens de "Sueters wisselbokaal".
De tweede prijs ging naar Frank, Ariet,
Esther, Björn, Michelle en Sharon.
Bij de volwassenen werd de eerste prijs
( net als in 2004) in de wacht gesleept
door Brenda, Brigit, Corrie, Dorien, Ar-
nold, Carrie, Roosmarijn, Nicol, Linda
en Vera. Zij wonnen met het nummer
" Mama, Mia" van Abba tevens de "Kra-
nenburgs wisselbokaal". De groep VUK
(Vrienden Uit Kranenburg) werd twee-

de. De derde prijs ging naar Richard,
Herbert en Martij n. Er was deze avond
nog een gastoptreden van de carna-
valsvereniging "De Zwabberaars" uit
Raalte. De smartlappen die ten gehore
werden gebracht, werden uit volle
borst door de zaal meegezongen.
Het bestuur van Kranenburgs Carnaval
kreeg deze vrijdagavond reeds de eer-
ste aanmeldingen binnen voor de play-
backshow die in 2006 wederom op de
carnavals- agenda prijkt. De meest op-
vallende aanmelding was die van Vor-
denaar Dick Buunk die volgend jaar
een act zal opvoeren, samen met Ka-
therine Lenaburg, de echtgenote van
Prins Anton. Deze Amerikaanse, TV re-
porter van beroep en tevens eigenares-
se van een video productiebedrijf,
heeft dit weekend opnames gemaakt
van het carnaval in de Kranenburg.
Beelden die binnenkort op de Ameri-
kaanse TV worden uitgezonden. Het
carnaval gebeuren vindt zij op zich een
dermate leuk gebeuren, dat ze heeft
besloten om volgend jaar samen met
Dick Buunk zal optreden. Overigens is
Erna Buunk, echtgenote van Dick, een
volle neef van Prins Anton!

Vele inzendingen fotozoekwedstrijd 'Contact'

Kasteel Vorden heeft nu eigen website
Men kan nu ook naar de website van het Kateel Vorden. Op die site
kan men van alles vinden, over de geschiedenis van kasteel Vorden,
het huwelijk wat er voltrokken kan worden, overnachtingen en rond-
leidingen die er worden gegeven. Het is zeer zeker de moeite waard
de site te bekijken. De sitenaan is: www.kasteelvorden.nl

Zendmast blijft Kranenburg
bezig houden!
Zoals bekend heeft de (toen nog) ge-
meente Vorden aan T-Mobile ver-
gunning verleend voor het plaatsen
van een zendmast aan de zandweg
tussen de Eikenlaan en de Rijksweg
Vorden- Ruurlo. De grond waarop
de zendmast gebouwd zal worden
is eigendoom van de RK. kerk.

Buurtbewoners, school Kraanvogel en
sportvereniging Ratti, hebben tegen
het verlenen van de vergunning be-
zwaar aangetekend. De actievoerders
zijn bang dat een zendmast op die
plek schadelijk is voor de gezondheid.
Zij bepleitten een plek op minimaal
350 meter vanaf de school en de be-
wuste woningen.
De bezwaren van de buurtbewoners
zijn door de gemeente ongegrond ver-
klaard, waarop de actievoerders in be-
roep zijn gegaan bij de commissie van
"beroep en bezwaar" van de gemeente
Bronckhorst.. Hierover vindt op maan-
dag 14 februari om 16.30 uur een
hoorzitting plaats. Intussen heeft
"Kranenburg" zich ook tot de recht-
bank in Zutphen gewend met het ver-
zoek om, zolang er nog procedures lo-
pen, de bouw te verbieden. Daarover
heeft de rechter op 27 januari j.l. nog
geen uitspraak gedaan. De rechter
heeft namelijk bepaald dat "betrokke-
nen" eerst moeten onderzoeken of er

nog een andere locatie is te vinden zo-
als bijvoorbeeld de locaties die door de
actievoerders zijn voorgesteld.
Ook het parochiebestuur van de R.K.
kerk heeft T- Mobile voorgesteld om
met een andere locatie akkoord te
gaan. Tot dusver heeft T- Mobile nog
niets van zich laten horen. Intussen
heeft het college van Bronckhorst een
petitie met 249 handtekeningen in
ontvangst genomen. Met deze petitie,
die met veel toeters en bellen, dus veel
kabaal, gepaard ging, hopen de onder-
tekenaars te bereiken dat het gemeen-
tebestuur voor een aanvaardbare op-
lossing zorgt. Afgelopen vrijdagmid-
dag 4 februari heeft Jan Nobel, woord-
voerder namens de actievoerders in
het gemeentehuis in Hengelo een ge-
sprek gehad met wethouder André
Baars en met het hoofd van de afde-
ling bouw- en milieu Arno van Hout.
Jan Nobel: "Wethouder Baars merkte
bij dat gesprek op dat hij, zonder dat
hij zijn voorganger bij de gemeente
Vorden wil bekritiseren, hij de com-
municatie in dit proces anders ge-
voerd zou hebben, waardoor hij zich
eerder op de hoogte had kunnen stel-
len van de bezwaren die er bij de be-
woners in de Kranenburg leven en te
vens om alternatieve locaties te kun-
nen bekijken". Jan Nobel hoopt en ver-
wacht dat de commissie van beroep
en bezwaar straks de maatschappelij-
ke onrust zwaarder laat wegen dan de
belangen van T- Mobile.

Korte vergadering
Gemeenteraad Bronckhorst

Wij zijn bedolven onder het aantal
inzendingen van de fotozoekwed-
strijd van weekblad Contact, zowel

editie Ruurlo, Hengelo en Vorden.
Velen hebben hun best gedaan.
Joanne, onze medewerkster, was er

blij mee, al was het een hele klus.
Volgende week worden de win-
naars bekend gemaakt.

Exact om 20.00 uur opende (waar-
nemend) burgemeester Van der
Wende de vergadering en consta-
teerde hij tevreden dat de publieke
tribune goed bezet was. Hij maakte
melding van het feit dat de nieuwe
gemeentegids (met plattegrond)
was verschenen.

Ook sprak hij zijn waardering uit voor
de diverse initiatieven van burgers, die
het beginnende 'Bronckhorst-gevoel'
ondersteunen. Als voorbeeld noemde
hij de organisatie van een bridgedrive,
een concert en de oprichting van een
ondernemersplatform in de nieuwe
gemeente.
Het eerste agendapunt dat uitgebreid
behandeld werd, ging over de schen-
king van de gemeente aan de slachtof-
fers van de Tsunami'. De WD heeft
voorgesteld het beschikbare bedrag
van € 38.000,- te besteden aan een aan-
tal mobiele waterzuiveringsunits, die
voor bacteriologisch schoon water
kunnen zorgen. Nedap uit Groenlo
produceert deze units, die een levens-
duur van ongeveer tien jaar hebben.
Er was bij alle fracties sympathie voor
het idee, maar het CDA pleitte, na
overleg met Unicef, toch voor het over-
maken van het geld naar giro 555, om-
dat men daar het best weet, waar en
welke steun het hardst nodig is. Ook
de PvdA was deze mening toegedaan.
Max Noordij k van Groenlinks prees
het voorstel als zeer herkenbaar en
concreet voor de burger en wees op de
berichten die de ronde doen over het

vervuld zijn van de geldbehoefte bij gi-
ro 555. Uiteindelijk wees een meerder-
heid van de raad het WD voorstel af
en werd besloten het bedrag over te
maken naar giro 555.
Bij de behandeling van het minimabe-
leid deed Johanna Bergervoet van de
PvdA twee voorstellen om extra geld
uit te geven, opdat meer inwoners met
een laag inkomen gebruik kunnen
maken van de bijzondere bijstand.
Mevr. Bergervoet wil vooral ook een
lans breken voor de ouderen met een
klein pensioen. Namens haar partij
pleitte ze ervoor de vergoeding voor de
schoolkosten te verhogen van € 25,-
naar € 50,-. Het CDA stelde voor men-
sen met een minimuminkomen vrij te
stellen van kosten voor het tegenwoor-
dig verplichte identiteitsbewijs.
Burgemeester Van der Wende stelde
voor de discussie over het minimabe-
leid en de amendementen uitgebreid
in een raadscommissie te behandelen.
CDA en PvdA stemden daarmee in.
Wanneer de raad het er vervolgens
eind maart mee eens is, worden de
goedgekeurde maatregelen met terug-
werkende kracht tot l januari 2005
toegepast. Om 20.50 uur sloot de voor-
zitter de vergadering met een beheers-
te hamerslag.
Rectificatie: In het verslag van de
raadsvergadering van 3 januari 2005
werd het voorstel om in de oude ge
meente Zelhem een trouwlocatie te
vinden abusievelijk aan de PvdA toege-
schreven; dit voorstel kwam echter
van het CDA.

Feestavond 'De Graafschaprijders Midwinterrit De Graafschaprijders
De Vordense auto- en motorclub
'De Graafschaprijders' organiseert
op zaterdagavond 12 februari in
zaal "De Herberg" haar jaarlijkse
feestavond. Dan zullen tevens de
verschillende kampioenen worden
gehuldigd.

Ook worden de winnaars van de 'Delden-
trofee' en de 'Schoenakerrittentrofee'
in het zonnetje gezet. Hoogtepunt van
de avond is ongetwijfeld de bekend-
making van de motorsportman/sport-
vrouw en jeugdsportman/ vrouw van
het jaar. Aanvang 20.00 uur.

De VAMC "De Graafschaprijders"
organiseerde zondagmiddag de
zogenaamde "Midwinterrit", een
oriënteringsrit over een afstand
van 50 kilometer, die was uitgezet
door Harm Cortumme en Gerrit
te Veldhuis. Start en finish waren

bij het pannenkoekenrestaurant
"Kranenburg" waar, alvorens Jan
Luiten de prijzen uitreikte, een
paar rondjes bingo werden ge-
speeld.
De uitslagen waren, A-klasse:
l WD. Wisselink, Ruurlo 36 strafpun-

ten; 2 M. Kleinreesink, Hengelo 40; 3 J.
Luiten, Hengelo 67.
B-klasse:
l B.v.d. Horst, Harderwijk 209; 2 H.
Wiersma, Winschoten 310; 3 W. Schui-
ling, Norg 227.
C-klasse:
1 G. van Veldhuizen, Vorden 305;
2 A.G. Bouwmeester, Hellendoorn 340;
3 F. Slotboom, Apeldoorn 354.



Wie hiervoor bukt, belt ook met Univé om geld te besparen: (0547) 367 000

Maak nu een vrijblijvende afspraak met één van onze agrarische adviseurs.

Alles wordt duurder. Dus is elke besparing welkom. Stap
daarom nu over naar Univé. Dan weet u zeker dat u niet te
veel betaald en dat u uitstekend verzekerd bent.

Altijd voordelig
Univé werkt zonder winstoogmerk en is een betrouwbare
partner voor uw agrarische verzekeringen. Ook besteedt Univé
veel aandacht aan preventie. En het voorkomen van schade.
Het resultaat? Scherpe premies. Gekoppeld aan een compleet
pakket verzekeringen.

Uitstekend advies
Onze adviseur brengt samen met u uw bedrijfsrisico's vak-
kundig in kaart. Geeft risicoverminderende adviezen en stelt uw
verzekeringsbehoefte vast. Zo bieden wij u een passende
oplossing voor al uw risico's. En als u toch een keer schade
krijgt, kunt u rekenen op een snelle en zorgvuldige schade-
afhandeling.

Kortom:
• Zeer voordelige premies!
• Compleet pakket verzekeringen
• Dichtbij en een uitstekende service
• Volop aandacht voor preventie
• Uw risico's snel in kaart
• U het profijt, Univé het werk

Vul de bon in voor uw concrete geldbesparing!
Geld besparen? En een passend advies over risicover-
mindering? Vul vandaag nog de bon in voor een adviesgesprek!

Bon voor Concrete Geldbesparing
JA, ik wil weten hoeveel geld ik met mijn agrarische
verzekeringen bij Univé kan besparen.

Bedrijf

Vborletter(s) M/V

Postcode/Plaats,

Telefoon

E-mail

Heeft u vragen? Belt u ons dan gerust via (0547) 367 000

Univé Verzekeringen
t.a.v. Responsverwerking
Burg. de Beaufortplein 13
7475 AG Markelo Daar plukt ü de vruchten van!

DAMES- EN HERENMODE

DE HELFT VAN
(=

E HELFT

slechts 3 dagen:
donderdag, vrijdag en

Herenmode

McGregor

Arrows

Camel

New
Bondstreet

Brax

zaterdag

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
telefoon (0573) 45 14 38

Damesmodc

Basler

Delmod

Frankenwalder

Gerry Weber

Rosner

Articles

Olsen

Zerres

Postzegel
beurs
Füa-
festival
De philatelistenvereni-
ging Lochem, Borculo
e.o. organiseert zaterdag
26 en zondag 27 februari
a.s. haar jaarlijkse post-
zegelbeurs Filafestival.

De 190 actieve leden van
de vereniging komen uit
Lochem, Borculo, Eiber-
gen, Neede, Ruurlo, Groen-
lo, Winterswijk, Vorden,
Winterswijk, Zutphen, enz.
Het merendeel van de le-
den bezoekt maandelijks
de verenigingsavonden en
daarom worden er tijdens
de bijeenkomsten tal van
activiteiten georganiseerd,
zoals de euroveiling en de
gratis verloting, maar ook
het onderling ruilen is een
vast onderdeel van het pro-
gramma.

De verenigingsavonden
worden beurtelings gehou-
den in Borculo, Lochem en
Ruurlo. In het laatste week-
end van februari organi-
seert de vereniging al meer
dan dertig jaar de Filafesti-
val beurs. Vooral bij de ver-
zamelaars in de (Eu)regio
staat dit evenement hoog
aangeschreven.

Filafestival heeft alles te
bieden op het gebied van
het verzamelen van postze-
gels, poststukken, (prent-)
briefkaarten; van pincet
tot album.

Op beide dagen houdt
men een verenigingsvei-
ling. Het materiaal hier-
voor is door de leden zelf
ingebracht, men kan deze
tijdens de beursdagen
bezichtigen. Filafestival
wordt gehouden in de za-
len van het zalencentrum
"de Luifel", Dorpsstraat 11
te Ruurlo. Iedereen is van
harte welkom om een kijk-
je te komen nemen op de
beurs.

Valentijn:
only men
shopping
Heb je een stille liefde of
wil je je man, vrouw,
vriend, vriendin, graag
eens verwennen dan is
Valentijnsdag daar vast
en zeker een goed mo-
ment voor.

Hiervoor kan je op zater-
dag 12 februari en maan-
dag 14 februari bij speel-
goed - Huishoud - kado-
shop Sueters terecht. Zij ge
ven dan de gelegenheid
om het geschikte kado te
kopen. Op zaterdag 12 fe-
bruari kunnen na slui-
tingstijd, onder het genot
van een hapje en een
drankje, alleen de mannen
hun valentijnskado kopen.
En dat ook nog eens met
korting.

Natuurlijk worden de vro-
wen niet vergeten. Ook
voor hen zal er zo'n uniek
aanbod zijn, maar dan op
Valentijnsdag, maandag 14
februari. Uiteraard ook
met korting. Kortom een
uniek moment voor een
unieke dag.

Zie ook de advertentie
elders in Contact.

DANCING DISCOTHEEK

AANSTAANDE ZATERDAG LIVE:

Les Cigales
In de Beachclub:

•ËÜBAR: SÜRPRISJÜ
VlNDE DANCEKELDER:
a DANCE-TRANCE-R&B
4 AREA'S 1OO% FUN
Boimus oiistannlaatseii

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

JUBII EUMAGT

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u de kaarten laat drukken bij

Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be

stellen bl] onze filialen.

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

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

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

nternet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

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

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

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

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23
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12e plaats Arjan Mombarg tijdens
alternatieve Elfstedentocht

Arjan Mombarg is afgelopen zaterdag in Oostenrijk, tijdens de alterna-
tieve Elfstedentocht op de Weissensee als 12e geëindigd, met een paar
minuten achterstand op winnaar Jeroeii de Vries, de man die vorige
week tijdens de open NK over 100 kilometer nog door Arjan in de strijd
om de derde plaats met nipt verschil werd verslagen! De Vordenaar on-
derstreepte zaterdag met zijn 12e plek, in een veld van circa 200 wed-
strijdrijders, dat hij de laatste weken in een uitstekende vorm verkeert.
Goede prestaties in de criteriums (o .m. een vierde plaats), derde tijdens
de NK over 100 kilometer en nu zaterdag een goed resultaat tijdens de
alternatieve Elfstedentocht. Twee honderd kilometer in ruim 5,5 uur,
een gemiddelde van rond de 37 kilometer per uur!

De Vordenaar kwam zondagmorgen
vroeg, na de gehele nacht te hebben
doorgereden weer in zijn woonplaats
terug, waar hij met een goed gevoel op
de wedstrijd van zaterdag terug blikte.
Arjan: "Het was tijdens de wedstrijd
weliswaar prachtig zonnig weer, maar
ijzig koud. Het vroor behoorlijk. Ik heb
wat de kou betreft flink moeten af-
zien. Niet wat de wedstrijd op zich be
treft. Jammer dat ik met nog 50 kilo-
meter te gaan even niet heb opgelet.
Op dat moment reed ik in een kop-
groep van 25 man. Een te grote groep,
zo vond ik. Ik voelde mij sterk, dus een

paar keer achtereen geprobeerd om
weg te komen. Ik werd echter telkens
weer terug gepakt.

Juist op het moment dat ik even moest
herstellen, even op adem moest ko-
men, ontsnapte de Fransman Tristan
Loy en kort daarna de latere winnaar
Jeroen de Vries. Niemand volgde het
tweetal. In de slotfase van de wedstrijd
viel de voormalige kopgroep in kleine
re groepjes uiteen. Een groep van een
man of acht, net voor ons. Ik kwam te
recht in een groep van tien rijders,
waarbij ik naar de 12e plaats kon

sprinten", zo sprak hij. De Vordenaar
heeft zich in de eerste 150 kilometer
flink onderscheiden. Arjan Mombarg
was samen met Erik Hulzebosch de
kopman van de Nefit ploeg.

Arjan: " Voor de wedstrijd begon had
Arjan Smit aangegeven niet de hele
wedstrijd uit te willen rijden, maar
dat hij vooral voor ons het zware
werkt wilde doen. En dat heeft hij
voortreffelijk gedaan. In de tweede
ronde (25 kilometer) hebben Arjan en
ik nog een tijdje op kop gereden, maar
dat ging het peloton natuurlijk te ver,
dus werden we weer ingelopen.", zo
zei Mombarg die halverwege de wed-
strijd opnieuw circa 50 kilometer lang
in een kopgroep van acht man reed.

Woensdag 9 februari staat al weer de
volgende wedstrijd op het program-
ma, een marathon op kunstijs in Gro-
ningen (150 ronden). Op 26 februari is
Arjan Mombarg van de partij wanneer
er op het Sylvan Lake in Canada (de
thuisbasis van Evert van Benthem)
ook een alternatieve Elfstedentocht
wordt verreden.

Bridgen Opbrengst Sponsorloop 'De Vordering'
VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 31 januari:
Groep A:
1 dhr. en mw. Hoftijzer 57,5%
2 dhr. en mw. Vruggink 55,4%
3 dhr. Wullink/mw. Rossel 55,0%

Groep B:
1 dhr. Spreij/dhr. Molendijk 62,1%
2 dhr. Drijver/mw. v.d. Staak 60,0%
3 mw. de Bruin/mw. Lamers 56,7%

Woensdag 2 februari:
Groep A:
1 Mw. Hendriks/Mw. v. Gastel 63,3%
2 Mw. Simonis/Mw. Webbink 60%
3 Dhr. Enthoven/Dhr. Vruggink 57,5%

Groep B:
1 Mw. Stertefeld/Dhr. Stertefeld 62,5%
2 Mw. Lamers/Dhr. Kip 57,3%
3 Dhr en Mw. Koekkoek 56,3%

In de Reep'n
De aanspanning In de Reep'n orga-
niseert op 21 februari, samen met
de Rijvereniging 'De Graafschap'
in d'Olde Lettink een informatie-
avond.

Dan zal Thijs Gerritsen, instructeur
hoefbeslag een lezing houden over
hoe je een paard moet beslaan.

De sponsorloop van de Basisschool
"De Vordering" voor een school in
Thailand heeft totaal 6350 euro op-
gebracht. Alle kinderen, het team

en de ouderraad van de Basis-
school "De Vordering" willen alle
sponsors bedanken voor hun gulle
bijdrage.

Volleybal

PELGRUM DASH
Uitslagen 5 februari:
Vijv Hl - Pelgrum Dash H3: 3-2

Longa '59 Cl - Pelgrum Dash Cl: 1-3

Programma 12 februari:
VCV MCI - Pelgrum Dash MCI
Pelgrum Dash MB1 open club in Nij-
megen.

Lezers schrijven ..
Buiten verantwoording van de reductie

Van uut Vorden
Jaorn hep ik un hoge pette op e'had van
Natuurmonumenten en ut Gelders-
landschap. Die mensen bunt altied be
zig met de natuur en beheert alles zo
goed meugelijk en stelt hun eigendom-
men open veur 't publiek. lederene
vindt dit een goed stand punt. Moor
wat schetst mien verbazing, ik kwam-
me langs ons veunnoalig gemeente
huus en wat ziek daor, dat ut Gelders-
landschap nog wat puste en puntdroad
hef en dit um ons Vordense kasteel hef
e'zet. Noe kank mien wel veurstellen
dai um hep zitten als de Vordense ge
meenteroad der anders over deg dan ut
Gelderslandschap, die graag ut kasteel
veur een krats wol oavernemmen,
maor dan moi oe toch as Heren opstel-
len as dit neet lukt. Jammer want wie

hei daor met? De Vordense bevolking
en de vacantiegangers, want wat mot
die wel van dit rare gedoe denken? Die
wilt genieten van de natuur, dan goi da-
or toch neet met puntdroad en puste
an de gange, is dit de dank an de Vor-
dense bevoling die handtekeningen
heb e'zet um ut kasteel in hande van ut
Gelderslandschap te kriegen? Wat ik
mien afvroage of de leu van ut Gelders-
landschap ut zelf mooi vindt die draod
rommel in een bos, dit kump ut wild ok
neet ten goede. En daorumme mot de
leu van ut Gelderslandschap nog is
goed noadenken waor ze met bezig
bunt, een groot deel van de bevolking
was ut met ut Gelderslandschap eens,
dan goi toch neet disse rare fratsen uut-
halen? Conclusie: Vot met die droad
rommel en die puste en vat de nederla-
ge sportief op, ok ai oe zin neet kunt
kriegen.

G. Harmsen
Burg. Galleestraat 52, Vorden

Visie op 2005

Rabobank: In 2005
lichte versnelling van
Nederlandse economie

De Nederlandse economie zal in 2005 wat verder aantrekken, al blijft de
groei niet !3/4% matig. Bovendien is de groei sterk afhankelijk van een
verbetering van het sentiment onder consumenten en daardoor kwets-
baar. Dit zei econoom drs. W.W. Boonstra van Rabobank Nederland
woensdagavond 2 februari op een lezing bij Rabobank Graafschap-West
waarbij een toelichting werd gegeven op de Rabobank Visie op 2005. In
de jaarlijks terugkerende "Visie op..." presenteren de Rabobank-econo-
men hun verwachtingen voor het komende jaar. "Voorzien worden een
afzwakking van de groei van de wereldeconomie in 2005, een daling
van de waarde van de Amerikaanse dollar en een matig jaar op de
aandelenbeurzen", aldus Wim Boonstra.

De Rabobank gaat ervan uit dat de
groei van de wereldeconomie in 2005
zal afzwakken. Vooral de Amerikaanse
en de Japanse economieën zullen min-
der hard groeien dan in 2004 het geval
was. De Amerikaanse economie heeft
te lijden onder de recente renteverho-
gingen en de bescheiden banengroei.
Vanwege de hoge schuldenlast en de
lage spaarquote is de Amerikaanse
consument kwetsbaar voor rentever-
hogingen. Bovendien kunnen de ren-
teverhogingen de Amerikaanse hui-
zenprijzen onder druk zetten. "Hoe
wel de economische groei in de VS
nog altijd hoger is dan die in Europa,
zal er door deze ontwikkelingen in
2005 toch een vertraging optreden",
stelt Boonstra.

In Europa blijft de economische groei
maar matig. Vooral de consumenten-
bestedingen herstellen maar heel
langzaam van de inkomens- en baan-
onzekerheid die het gevolg was van de
structurele economische hervormin-
gen die in Europa zijn doorgevoerd.
Ook de werkloosheid in Europa neemt
maar traag af wat de koopbereidheid
van consumenten ónder druk blijft
houden.

Boonstra gaf aan te verwachten dat de
rentes vooral in de VS nog wat kunnen
oplopen, maar dat zij nog altijd op een
relatief laag niveau zullen blijven. De
aandelenbeurs zal in zijn optiek in
2005 opnieuw een matig jaar kennen.
Daarbij wordt per saldo een ongeveer
vlak verloop voorzien. De Amerikaan-
se dollar is het afgelopen jaar aanzien-
lijk verder verzwakt ten opzichte van
de euro. Volgens Boonstra is de kans
duidelijk aanwezig dat die ontwikke-
ling zich voortzet. "De Amerikaanse
economie heeft al jaren een groot te
kort op de lopende rekening van de
betalingsbalans. Het is maar de vraag
of en hoe lang de buitenlandse beleg-
gers (waaronder veel Aziatische cen-
trale banken) dat tekort willen blijven
financieren. Dit zet de waarde van de
dollar verder onder druk in 2005."

Voor Nederland geldt dat er veel pa-
niekverhalen de ronde doen. Vooral de
concurrentiepositie van het interna-
tionale bedrijfsleven zou grote zorgen
baren. Uit analyses van de Rabobank
blijkt dat er weliswaar een tijdelijke te
rugslag is, maar dat historisch gezien
de Nederlandse concurrentiepositie
zich sterk heeft ontwikkeld.

Eind jaren '90 zorgde de krapte op de
arbeidsmarkt voor een ongunstige
loonontwikkeling. Toen bovendien de
euro sterk in waarde steeg vanaf 2002,
verslechterde de concurrentiepositie
snel. Gelukkig zijn de fundamenten
van de Nederlandse economie sterk.
De afgelopen jaren is de arbeidsparti-
cipatie fors gestegen en ook is de ar-
beidsproductiviteit per uur in interna-
tionaal opzicht hoog.

De groei van de Nederlandse econo-
mie zal daardoor in 2005 naar ver-
wachting wat hoger uitkomen dan
het Europese gemiddelde. Met 1?% ligt
de groei bovendien boven het niveau
van 2004. "Neemt niet weg dat dit in
historisch perspectief nog altijd mager
is", aldus Boonstra.

De groei van de economie is vooral het
gevolg van gunstige ontwikkelingen
op de exportmarkten. Het bedrij fsle
ven ziet hierdoor de toekomst weer
wat zonniger wat zich vertaalt in een
toegenomen producentveitrouwen en
nieuwe investeringen. De particuliere
consumptie is nog altijd mager. Om
die aan te laten trekken is een herstel
van het consumentenvertrouwen
noodzakelijk. Dit kan optreden door
een geleidelijke verbetering in de om-
standigheden op de arbeidsmarkt en
de rust die het sluiten van het Sociaal
Akkoord met zich meebrengt. Als de
consument weer wat meer vertrou-
wen in de toekomst heeft, zou hij wei-
eens zijn goedgevulde spaarpot kun-
nen aanspreken om nieuwe aankopen
te financieren wat een aanzienlijke
positieve impuls voor de economie
zou kunnen zijn.

EDAH
LEKK
LAAG
Asterix
aardappelen
zak 5 kilo

Je vindt Edah Lekker&Laag in:
Borger - Eelde - Eerbeek - Emmen - Ermelo - Harlingen - Hengelo
Lunteren - Putten - Rijssen - Tubbergen - Winterswijk - Zeist

ker goed, laagste prijzen.
Edah



BEKENDMAKING

Derde Gelders Waterhuishoudingplan 2005-2009

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend

dat Provinciale Staten op 15 december 2004 het Derde
Gelders Waterhuishoudingsplan 2005-2009 hebben

vastgesteld.

Het waterhuishoudingsplan is gebaseerd op artikel 7 van

de Wet op de waterhuishouding en geeft de hoofdlijnen
aan van het waterhuishoudkundig beleid in Gelderland.
Het plan richt zich op de volgende opgaven: "veiligheid

tegen hoogwater", "droge voeten en water voor droge
tijden", "natte natuur", "schoon water in gebieden" en

"schoon watej? uit de kraan".

In het plan is gebiedsgericht beleid geformuleerd voor
een aantal waardevolle gebieden die om specifieke

waterhuishoudkundige condities vragen. Dit betreffen
naast de wettelijk verplicht te ontwikkelen vogel- en
habitatrichtlijngebieden nog negen actiegebieden

verspreid over heel Gelderland.

De uitvoering in de planperiode spitst zich toe op

6 speerpunten:
- Ruimte voor de rivier tussen de dijken;
- Beschermen van waterbergingsgebieden en natte

natuur;
- Inrichten van waterbergingsgebieden;

- Vasthouden van regenwater in de actiegebieden;

- Herstellen van natte natuur in de actiegebieden;
- Riooloverstorten op ecologisch waardevolle wateren

worden volledig gesaneerd in de actiegebieden.

Het waterhuishoudingsplan ligt vanaf 14 februari 2005

tot en met 29 maart 2005 ter inzage in de bibliotheek

van het Huis der Provincie, Markt l l te Arnhem, de
gemeentehuizen van alle gemeenten in Gelderland en
de waterschapshuizen van de waterschappen Veluwe,

Vallei en Eem, Rijn en IJssel en Rivierenland.

Provinciale Staten zijn van mening dat het waterhuis-

houdingsplan geen besluiten bevat in de zin van artikel

l :3 van de Algemene wet bestuursrecht. Voorzover
belanghebbenden van mening zijn dat het plan wel
besluiten bevat, kunnen zij daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht vanaf 14 februari 2005
tot en met 29 maart 2005 een bezwaarschrift indienen
bij Provinciale Staten, ter attentie van de griffier van de

Commissie bezwaar- en beroepschriften, postbus 9090,

6800 GX te Arnhem.

Het waterhuishoudingsplan is te vinden op de internetsite
van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl/whp3.

Vanaf 14 februari 2005 is het plan op te vragen bij de

afdeling communicatie van de Provincie Gelderland,
tel. (026) 359 9000, of via e-mail a.adema@prv.gelderland.nl

Arnhem, 4 februari 2005

provincie Gedeputeerde Stoten van Gelderland

J.J.W. Esmeijer - wnd. Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

Hoven iersbed rijf

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

ETJ-Wftgoedservice
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

Ster in uw
kY!.!HÜ?V voomjlt?

Laat deze vakkundig
repareren, voor dat het te

laat is!!!
In veel gevallen door de

verzekering vergoed, dus
zonder kosten voor u.
En service op locatie!!

Dr.Vinyl Achterhoek
N.Geerligs Ruurlo
Tel: 0573453812
www.geerligs.info
geerligs@drvinyl.nl

*

evrouw de Makelaer

Voor woningtaxaties en de complete
dienstverlening of deeldienstverlening m.b.t. de

verkoop of aankoop van uw woning op basis van:

* No cure no pay
Resultaatgerichte courtage

VBO l MAKELAAR

Brinklaan 39 7261JH RUURLO 0573 - 4519 89
www.mevrouwdemakelaer.nl

ledere week

kijkt men uit

naar wat de slager,

de bakker

en de groenteman

te bieden hebben.

Contact wordt niet

gelezen,

maar

g e s p e l d .

Wij zyn opzoek naar een

leuke medewerker/ster,
die ons zou willen helpen

met de verkoop van vis

op de kermissen waar wij staan.

Voor reacties kunt u bellen met

Yishandel Hengel O575 463460.

Vishandel
'Hengel'

Raadhuisstraat 51 a, Hengelo Gld, tel. (0575) 46 34 60

OP = OP
Tuinverlichting

overjarige modellen

nu 25% korting
OP = OP

ENORM HARMSEN
GEREEDSCHAP • TECHNIEK • VEILIGHEID

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 12 20

Te Icoop

Leeuwencamp 9 - Baak

Rustig gelegen goed onderhouden helft van een dubbel
woonhuis. Met een aangebouwde ruime garage/berging.
Op loopafstand van basisschool en bossen en ideaal gele-
gen tussen de driehoek Zutphen Hengelo en Doetinchem.
Mooi aangelegd tuin voor en achter.

Globale ind.: Entree hal woonkamer zitkeuken (met moge-
lijkheid om deze bij de woonkamer aan te trekken).
WC in de 2e hal naar de achtertuin.
l e verd. 3 slaapkamers overloop badkamer met ligbad
2e verd ruime zolder via vaste trap met diverse mogelijk-
heden bijv. 4e slaapkamer, hobby kamer enz.

perceel ca. 209 m2

Vraagprijs € 248.500,- k.k. (met mogelijkheden)

Bezichtiging op afpraak en alleen weekends.
Tel. 06-51 623 195

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

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

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

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grof e 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

Spuiterij
VosVorden

voor:

uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg n'

7251JG Vorden

Tel. 0575-476600

Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

TOT70% KORTING uth/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



tornt
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

SWte'jf uut
Uutverkooop
Uutverkooop veur half geld en Gert
hef wat niejs neudig. No neet datte
dat zelf al wist, maor dat is van min-
der belang. Gerrie is onrustig ze lup
d'n helen dag al te bizzen van hort
naor haar. Ze wil d'r uut.

Ze zeg: "Gert iej hebt ne nieje bokse
neudig". Met spanning kik ze hoe
hij reageerd. Nou Gert hef neet dade-
lijk een antwoord. Hij zelf wist neet
dat hij zo neudig ne bokse neudig
hadde. Liefst trukke altied de zelfde
olde bokse an en de zelfde afgeslet-
ten schoene.

Vertrouwd spul an de rugge en an
't gat en an de veute. Soms tut op de
draod versleten. Maor ja, at Gerrie
zik in de kop ezet hef dat ze wil win-
keln? Dan mot Gert wa met. Efke's
later in d'n olden Opel de weg op.
Maor dat parkeern? Met vuile zeuke-
rieje ne plaatse vonden. Hij mikt ne
helen euro in de parkeermeter.

Da's toch vuile geld. In 't dorp neet
bekend. En dan winkel in en winkel
uut. Grote winkels, maor lange neet
alles veur half geld. Een aantal ke-
arn in een pashok de bokse uut en
ne bokse wear an. Gerrie die op eur
knene naost um lig um te ziene of
alles glad en recht zit. Ze mopperd
datte te vuile boek krig.

Eindelijk is de keuze goed gekeurd.
Hij zucht opgelucht. Op straote de
gedachten nog in de winkel, scheart
een paar knapen, rakelings langs
Gerrie. Op zonne brom schoeter. Ze
grip naor eur tasse. Gelukkig die hef
ze nog. Iej denkt natuurlijk an die
knapen tasjes rovers in Amsterdam.

En verduid efkes wieter staot ze an
de kante en twee plietsie's wil hun
persoonsbewies. Gerrie kan 't neet
laoten en maakt het vrouwelijke
figuur in 't blauwe pak eur compli-
ment. Maor dat had ze better neet
kunnen doon... Onmiddelijk de vro-
age: "Hebt u zelf een persoonsbewijs
bij u?"

Foute boel, nooit anne dach. Ze pro-
beart zik d'r onderuut te praoten.
Gert brek het zweet uut. Dat geet
geld kosten. Op de bon zonder par-
don. Ze sloft wieter en Gert zucht:
"Had iej d'r oew maor neet met be-
meuit. Fanatieke vrouwen, ok biej
de plietsie. En no wil ik gaon koffie
drinken". Ze gaot argens binnen en
Gert krig ziene komme koffie en
Gerrie blif ongeduldig staon, ze wil
graag wieter. Gert: "Iej wilt zelf nog
wat kopen? Dat is best, maor gaot
dan toch allenig? Ik heb hier ne
krante en koffie." Gerrie mieterig,
foeterd op zonne waardeloze man
om met te gaon winklen. Gert op-
gelucht, gelukkig ze geet allenig.

Ne halven lieter koffie later en de
krante lange uut, zuut Gert er wear
an komn blaozen. Gerrie angebrand:
"Heb iej d'r wel an gedacht umme
geld te gooien in de parkeermeter?".
Gert schraggeld rap van'n stool en
ze loopt vlot richting de auto.

Op ene soeze deur verteld ze um dat
ze nog niks hef kunnen vinden dat
eur passen. Biej d'n auto foute boel.

Ne parkeerbon. Vuls te lange par-
keert. Ze kroept in d'n olden Opel en
dat op huus an. Te heustig, een paar
km. wieter, ne auto schut hun veur-
biej. Al wear plietsie, ze wenkt hun
naor de kante van de straot.

Wat no wear? De autoriem vergetten
en het is wear foute boel veur Gert.
Tut dicht biej huus gin praot mear
van Gerrie. Dan kump ne tegenlig-
ger, den knippert met zien lampen.

Gerrie:"Ken iej den man of zienen
auto?" Gert schud de kop.Efkes later
wear foute boel. Het is hier 60 km.
en Gert reed 80 en dus., hij is wear
de pieneut. En zeg Gert, no kunniej
maken wai wilt maor ik gao nooit
wear met oew naor de winkels in de
stad. Wat ons eigen Bronckhorst
winkels oew bied. Dat zeuke wiej in
de vrumde niet.

De Baron van Bronckhorst

Asya weekmenu

Fruhshoppen met de
Bargkapel & de Grolse Hofzangers
Evenals voorgaande jaren,
organiseert de Bargkapel
uit Barchem zondag 20
februari a.s. weer haar tra-
ditionele fruhshoppen bij
'de Keizerskroon' te Ruur-
lo.

Het repertoire bestaat voor
namelijk uit egerlander en
bohmische muziek, waarbij
het showelement zeker niet
ontbreekt.

Tevens zullen de Grolse Hof-
zangers deze morgen enkele
malen een optreden verzor-
gen. Deze zanggroep die al
ruim 20 jaar bestaat zullen
diverse achterhoeks, neder-
lands en Duitstalige num-
mers ten gehore brengen.

Kaarten kan men afhalen of
reserveren bij 'De Keizers-
kroon', tel. (0573) 45 14 16.
Bestel op tijd, want vol is vol.

Vanaf l februari komt pizza, shoar-
ma restaurant Asya, met vestigin-
gen in Vorden en Hengelo Gld, met
een weekmenu. Via een adverten-
tie in weekblad Contact kan men
wekelijks vernemen wat restau-
rant Asya als menu brengt.

Restaurant Asya bezorgt 7 dagen per
week de bestellingen aan huis, ook het
weekmenu kan men thuis laten bezor-
gen. Voor bestellingen wel gaarne het
juiste filiaal bellen! Dus voor een keer
geen zin in koken dan kan men nu, zo-
wel uit als thuis, bij Asya terecht.

Ideaal maakt samen met Medler 4
een single over Bronckhorst
De bewoners van /el hem, Hengelo,
Steenderen, Vorden, Hummelo en
Keppel en de vele kleine kernen die
daartoe behoren wonen sinds de
jaarwisseling ineens in de nieuwe
gemeente Bronckhorst.

Voor velen is er niets veranderd, we
wonen nog op dezelfde plek en alles
lijkt het zelfde als voorheen. In werke-
lijkheid wonen we met zijn allen in
een prachtige gemeente die bruist van
de energie, veel mooie plekjes kent en
trots mag zijn op haar inwoners. Om
dit gevoel te ondersteunen heeft Ide-
aal samen met Medler 4 een single op-
genomen. Het tekst is geschreven door
Ideaal presentator Hugo Heideman.
De melodie is van een oud Frans lied-
je, maar bij de meeste mensen beter
bekend als het Wiekens Volkslied.
Aanstaande dinsdag 8 februari wordt
de single officieel gepresenteerd bij
het nieuwe gemeentehuis van Bronck-
horst. Om 16.45 uur zal het eerste
exemplaar worden uitgereikt aan de
burgemeester en wethouders van de
gemeente Bronckhorst. Aansluitend
zal Medler 4 live optreden en het num-
mer ten gehore brengen.

Vanaf woensdag 9 februari zal de sin-
gle op verschillende plaatsen in de ge-
meente Bronckhorst verkrijgbaar zijn.
De single gaat 4,50 euro kosten en is te
koop bij de volgende verkooppunten:
Super de Boer, Aalderink Steenderen
Welkoop Toldijk
Super de Boer,
Yvonne & Wilbert Grotenhuys Vorden

Dutch PC Store Vorden
Tank station Bim Velswijk
Super de Boer, Hollak Zelhem
Looman Renault dealer,
tankstation en wasstraat Zelhem
Spar Supermarkt, Hesselink Halle
Welkoop Hengelo
Super de Boer, Rinders Hengelo
Expert, Arendsen Hengelo
Spar supermarkt, Janssen Hummelo
Tuincentrum Bloemendaal Drempt
Studio van Radio Ideaal Zelhem

RADIO IDEAAL IS TE BELUISTEREN
OP DE FREQUENTIES :
105.1 Mhz:
Zelhem en Hummelo en Keppel
105.8 Mhz:
Hengelo, Hummelo & Keppel en Vorden
106.5 Mhz:
Steenderen en Hummelo en Keppel
Op de kabel is Ideaal te ontvangen op
87.5 Mhz en 93.1 Mhz.

TV IDEAAL IS TE BEKIJKEN OP:
Hengelo: 726,25Mhz/kanaal 53-
Steenderen: 256,OOMhz/kanaal b2+
Zelhem: 715,75Mhz/kanaal 52-

Op de internet site www.ideaal.org
vind u meer informatie.

Maak als inwoner op www.ideaal.org
kennis met uw nieuwe gemeente, on-
der de kop gemeentenieuws vind u
veel informatie de gemeente Bronck-
horst, een fotoboek met al die mooie
plekjes in Bronckhorst en een shout-
board waarop u kwijt kunt wat u wil
zeggen over Bronckhorst.

Informatieavond
Weidevogelbescherming
Op l maart a.s. wordt in zaal Leem-
reis te Hengelo (Gld.) een informa-
tieavond gehouden over weidevo-
gels. Aanvang 20.00 uur en toegang
vrij.

Mevr. Astrid Kant verzorgt een inlei-
ding waarin o.m. aan de orde komen:
beschermende maatregelen, het wel
en wee van de grutto, kuikenbescher-
ming e.d. Zij illustreert haar verhaal
met eigen dia's.

De avond wordt georganiseerd door de
weidevogelgroep Hengelo/Vbrden/Zel-
hem in samenwerking met de groe
pen te Steenderen en Hummelo-Kep-
pel. Deze, zich nog steeds uitbreiden-

de groepen van enthousiaste vrijwilli-
gers, steken vele uren in het zoeken en
markeren van nesten van vooral kie
vit, wulp, scholekster en grutto. Ze
doen dat in samenwerking met de
boeren die het betreffende land be-
werken. Verheugend is te constateren,
dat steeds meer boeren hun medewer-
king verlenen. Weidevogelbescher-
ming is hard nodig, vooral voor de
grutto die de laatste jaren aanzienlijk
in aantallen is afgenomen.

Ieder die belangstelling heeft, zich be-
trokken voelt en het behoud van deze
prachtige vogels belangrijk vindt, is
van harte welkom. Inlichtingen: Pieter
Vegter, (0575) 46 51 02.

Stichting Grafisch Historisch Centrum Zutphen

Ruimte gezocht
Voorzitter J.G. Hondelink van
Stichting Grafisch Centrum Zut-
phen is wegens drukke werkzaam-
heden elders afgetreden.

Voor zijn gedurende tien jaar durende
actieve inzet voor het museum kreeg
hij behalve waarderende woorden ook
het 'Drukkersbeeldje' van het muse
um.

Een nieuwe voorzitter is nog niet ge-
vonden en de functie wordt daarom
waargenomen door vice-voorzitter
L.G. Weevers. Verder zijn wel twee
nieuwe leden toegetreden tot het be-
stuur en wel de heer O.J. Heinen en de
heer Chr. te Winkel.

Alhoewel het bezoek aan het museum
de laatste jaren is toegenomen is het
toch heel moeilijk om de kosten te
dekken.

Het bestuur is nog bezig met het zoe-
ken van nieuwe huisvesting omdat de
huur die de Gemeente Zutphen bere-
kent voor het monumentale pandje
waar het museum nu in zit (Kerkhof
bij de St. Walburgiskerk), niet meer op-
gebracht kan worden. Bovendien is de
ze ruimte te beperkt om meer, voor
het publiek interessante, exposities te
raliseren. Om verzekerd te zijn van
een goede toekomst hoopt het ver-
nieuwde bestuur tot een passende op-
lossing te komen.



RESTANTEN

VERKOOP

WINTER
ODE

KORTINGEN

MAAR
LIEFST

NU 30 FILIALEN,
OOK IN UW REGIO!

VOOR ADRESSEN:
WWW.TUUNTE-FASHION.NL

Zutphënseweg 1
VORDEN

bezore/besteflijn

Bleekstraat 2
HENGELO
bezore/bestellijn

Restaurants! (O"',) 4(, 12 18

A Pizza Valentijn L.
^ Tomatensaus, kaas,
> Spaanse salami, uien,
r~^ paprika en verse tomaten

€6,00 v

Tonijnsalade
Salade met tonijn

en dressing

€2,00

m Pizza Costa

Tomatensaus, kaas, ham,
ananas, en champignons

€ 6,00

Mix di Roberto meniJ~~
Shoarmavlees, kip, ham,

kaas, aardappeltjes of frites, <
salade en saus naar keuzee"

€ 8,00

Döner kebap met uien, •<<-,
champignons, paprika, aard- <^

appeltjes of frites,
salade en saus naar keuze \

DEZE A A N B I E D I N G E N GELDEN
DE HELE MAAND F E B R U A R I .

7 dagen in de week ook voor be/nrging.
Lel op dat u het juisle filiaal heil voor uw bestelling.

interieuradviseur

In onze winkel:

• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten

en -stonden

• Beiersbont
• Grot» collectie haak- en

handwerkboeken

• Brei- en haakgarens

• Viltpakketten

"De WHtft Engel»

• Fourntturen

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur-

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

't Gient jesbos
Achterhoek Landwinkel

Met streekeigen producten zoals: Pannenkoekenmeel, Kruidkoeken,
groente, oud-hollandse-snoepjes, fruit, mosterd, siroop, jam, zuivel,
kaas en scharreleieren. Kemper kip, vleespakketten. Aardappelen.

Diverse streekproducten, kaas en zuivel. Verse boerenkool van het land.
Winterwortels en Uien. Voerwortels.

5 DAGEN
GROENTEN & AARDAPPELEN

VOOR € 5,-
-10 kg aardappelen - ± 500 gr. rode kool / zuurkool
- 5 kg uien - 1 kg winterwortels
- 1 kg koolraap of prei -1 kg rode bieten

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

Carnavalsknaller
3 kg Elstar 500 gr. zuurkool of boerenkool
10 navel sinaasappels Gelderse rookworst
10 kg Aardappels 1 kg Witlof
1 kg winterwortels witte/rode kool
1 kg spruitjes chinese kool

Een super A.G.F, pakket voor maar € 11.-
Vanaf Zutphen/Hummelo de Zomerweg in richting Achter-Drempt. De tweede
doorgaande weg (Remmelinkweg) in en dan de eerste weg rechts, de Gientjesweg 2.

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

Tonny Jufaërfs
AUTOSCHADE
1STELBEDRIJF i

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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

TEGELHANDEL
mullcr-uofdcn bv

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

www.mullervordenbv.nl

NU €10,=
extra korting

op alle afgeprijsde
schoenen en laarzen

SCHOENMODE HERMANS
Raadhuisstraat 27

Hengelo (Gld.)

******* 's maandags gesloten

midden in het hart/ van Bronckhorst

badkamers & tegels
Dambroek 12
Baak
0575 - 441017

voor een
betaalbaar
begin!

l

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 (OM.)

SUETERS
19a, Hengelo (OU)

TMefcon (0575) 4« 11 89

AcquWtaun FKUX TMCKEN-
KAMP, TMefaon O6-48 794 212

Agentschap Steenderen
MEVR. VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (O575) 45 23 98



Yvette Draisma leeft al twaalf jaar met een donorlever

Dankzij die ene donor ben ik er nu nog
Orgaandonatie is een belangrijk onderwerp dat ie-
dereen aangaat. Want er is nog steeds een groot
tekort aan donoren. Mede daardoor sterven er
jaarlijks enkele honderden patiënten die op een
transplantatie wachten. Voor Yvette Draisma was
een donorlever van levensbelang.

"Levercirrose...op mijn negen-
tiende jaar! Volgens de ver-
pleegkundige was dat meer
iets voor een oudere vrouw, of

iemand die dertig jaar gedron-
ken heeft. Het was een volsla-
gen raadsel hoe ik daar aan
kwam", vertelt Yvette Draisma,

nu 39 jaar en trotse moeder
van een jongen van acht en
een meisje van vijf jaar. Yvette
kreeg medicijnen waardoor ze
zich iets beter voelde, maar uit-
eindelijk kwam ze op de wacht-
lijst voor transplantatie. "Ik
bleef er laconiek onder. 'Eigen-
lijk heb ik zo'n lever helemaal
niet nodig', zei ik stoer. Maar ik
werd zo ziek en mijn leven viel
zo stil, dat ik de kans met beide
handen aangreep toen na twee
jaar wachten een lever voor mij
beschikbaar kwam."

"Ik leef niet in
geleende tijd"
De nieuwe lever voelde met-
een goed. Na een half jaar
stond ze zelfs al weer op de
tennisbaan en op de ski's.
Yvette: "En ik kreeg twee su-
pergezonde kinderen! Ik loop
niet rond met het idee dat ik
leef in geleende tijd. Die trans-
plantatie hoort bij mijn leven
en ik leef het zonder reserves,
je kunt aan niets zien dat hier
| 'een getransplanteerde' rond-

J> loopt. Ik geniet intens van

het leven en probeer uit te
dragen hoe belangrijk het is
dat mensen donor zijn, want

dankzij die ene donor ben ik
er nu nog!"

De man van Annalies Ottolini is donor geweest

Uiteindelijk heb ik
zijn hart gevolgd

Als u uw besluit over donatie niet laat registreren,
wordt de vraag 'wel of niet doneren?' aan uw na-
bestaanden voorgelegd. Annalies Ottolini (46)
werd geconfronteerd met deze moeilijke, emotio-
nele vraag.

weer geslingerd en heb nog
wel hevig zitten twijfelen,
maar veel tijd was er niet. Ons
leven samen ging door me
heen. Op zijn bekende laco-
nieke manier had Ad wel eens
geroepen: 'je mag alles van
me verdelen als ik dood ben.'
Hij was geliefd hier in Noord-
Holland. Hij organiseerde
popavonden en maakte men-
sen enthousiast voor muziek

"Het is nu drie jaar geleden.
Zo kroop hij 's ochtends nog
even tegen me aan en zo
was ik hem kwijt", vertelt An-
nalies Ottolini. Ondanks de
snelle komst van twee am-
bulances en vier broeders.
In het Alkmaarse ziekenhuis
constateerde de neuroloog
dat haar toen 40-jarige man
Ad Ottolini aan een hersen-
bloeding was overleden. Ka-
pot van verdriet moest ze ook
nog een verbijsterende vraag
beantwoorden. Of de artsen
bij Ad organen mochten uit-
nemen, voor mensen die op
transplantatie wachtten?
"Nou, daar sta je dan...",
vat Annalies Ottolini haar ge-
voelens samen. Ze vroeg om
bedenktijd. "Ik werd heen en

prettige keuzes niet uit de
weg moet gaan en met el-
kaar moet bespreken. Mijn
zoon, die er nog niet over
kan praten, heb ik een brief
geschreven met daarin mijn
donorbesluit. Die bewaart
hij voorlopig ongeopend.
En verder heb ik mijn beslis-
sing laten registreren in het
Donorregister. Ik zeg altijd:
praat erover met elkaar, laat
weten wat je wilt. Dat kan je
geliefden een traumatische
ervaring besparen..."

Word donor
Als u donor wilt worden, hoeft u alleen deze keuze te laten
vastleggen in het centrale Donorregister. Dit doet u met een
donorformulier. U kunt daarop aangeven welke weefsels en
organen u eventueel niet wilt doneren. U kunt ook laten
registreren dat uw nabestaanden of één bepaald iemand
voor u de keuze moet maken.

Donorformulieren kunt u aanvragen via:
• de antwoordcoupon
• www.donorvoorlichting.nl
• de informatielijn 0900 - 821 21 66 (€0,10 per minuut)
U kunt het formulier ook ophalen bij postkantoor, biblio-
theek, gemeente, huisarts of apotheek.

Wat u moet weten over donorregistratie:
• U kunt uw registratie altijd veranderen door opnieuw

een donorformulier in te vullen. Zo vaak u wilt.
• U hoeft geen pasje bij u te dragen.
• U kunt ook aangeven dat u géén donor wilt zijn.

Als orgaandonor Ican uw
moeder Levens redden

ze daartoe
bereid zijn ge^/eestr*

U mag net zeggen, want er Is nelaas
geen beslissing geregistreerd.

zstfren
in gezondheid

DONOR WORDEN OF NIET
BESLUIT HET ZELF

BEL VOOR MEER INFORMATIE EN EEN DONORFORMULIER

0900 8 21 21 66 <c 0,10 p/mm)
OF KIJK OP WWW.DONORVOORLICHTINC.NL

met zijn recensies in de krant.
Iets moois aan anderen door-
geven, dat was Ad. En dat was
meteen het antwoord!"

Toonbaar
Na de donoroperatie kwam
Ad naar huis, waar hij een
paar dagen in de achterka-
mer opgebaard heeft gele-
gen. "Hij zag er normaal uit,
behalve dan die typisch witte
kleur van een overledene. Het
is echt absoluut onzin dat een
orgaandonor er niet toonbaar
uitziet." Na een laatste groet
en de begrafenis werd het stil.

"Praat er met
elkaar over"
Haar trots op Ad houdt Anna-
lies op de been. Hij was een
rocker in hart en nieren. En
daar heeft hij letterlijk nog vijf
anderen het leven mee kun-
nen redden. "Ik heb ervan
geleerd dat je ook de minder

Donorwijzer
Twijfelt u of u donor wilt worden of niet? Of hebt u daar nooit echt over nagedacht?

Ca dan naar www.donorwijzer.nl en doe de test. Dan weet u meer over orgaan- en
weefseldonatie en welke donorkeuze het beste bij u past.

la, ik neem een beslissing over orgaan- en weefseldonatie.

l l Ik wil mijn besluit laten registreren. Stuurt u mij . donorformulier(en)

(aantal invullen svp)

i l Ik ontvang graag meer informatie over:

c .t
»_2_ o.o
-

Naam man/vrouw "w l? .J

Adres
O d>

Postcode Woonplaats

Geboortedatum Datum

NIGZ
investeren tin gezondheid

Deze antwoordkaart kunt u in een ongefrankeerde
envelop sturen naar NIGZ-Donorvoorlichting,
Antwoordnummer 2210, 3440 VB Woerden. —f O

< >
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(B en w, griffie/raad en afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg
en Openbare orde en veiligheid)

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

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.C.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken,
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr 8.30-12.30 uur

B en w info

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

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

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

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

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

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

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

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

Inburgering Nieuwkomers en begeleiding•j +j *j *j

bijzondere groepen vluchtelingen
Henk Overbeek, in de gemeente Bronckhorst benoemd tot ambtenaar die
de inburgering van nieuwkomers en bijzondere groepen vluchtelingen
begeleidt, heeft zijn nieuwe taak met veel enthousiasme opgepakt.
Hij vindt het belangrijk dat deze groep mensen op een goede manier worden
begeleid en voorbereid op hun verblijf in Nederland. "Hoe beter de voor-
bereiding, hoe gemakkelijk de integratie van deze mensen verloopt", aldus
Henk. Henk heeft de nodige ervaring met dit werk opgedaan in zijn vorige
gemeente Zelhem.

Op basis van de Wet Inburgering
Nieuwkomers (WIN) is inburgering
van nieuwkomers in Nederland ver-
plicht. Het belang van inburgering
is groot, zeker gezien de recente
gebeurtenissen waaruit weer eens
blijkt dat we weliswaar met veel
verschillende culturen samenleven
(multiraciale samenleving) maar

waar we schijnbaar onvoldoende
begrip voor eikaars mening en
cultuur kunnen opbrengen.

Inburgeringsprogramma
Doel van inburgering is de zelf-
redzaamheid van nieuwkomers te
bevorderen. Zij moeten zo snel
mogelijk zelfstandig kunnen

Waar kunt u stukken inzien in de
nieuwe gemeente?

Voor het inzien van bestemmings-
en beleidsplannen, milieu- en bouw-
vergunningen etc. gelden enkele
wijzigingen ten opzichte van wat de
meeste inwoners gewend waren.
De gemeente heeft besloten
stukken voorlopig alleen nog ter in-
zage te leggen in het gemeentehuis
en -kantoor in Hengelo Gld., bij de
afdelingen waar de stukken vandaan
komen. Een bouw- en een milieu-
vergunning kunt u dus inzien bij de
afdeling Bouwen en milieu. Stukken
komen niet meer in bijvoorbeeld de
bibliotheek te liggen. In het gemeen-
tehuis liggen stukken van de afde-
lingen die daar gevestigd zijn,
inclusief raads-/griffie- en algeme-
ne stukken, en in het gemeente-
kantoor liggen stukken van de daar
gevestigde afdelingen. U kunt

tijdens de reguliere openingstijden
stukken inkijken (ma. t/m do. van
8.30 tot 15.00 uur en vr. van 8.30 tot
12.30 uur).

Op afspraak
Bent u op de genoemde tijden niet in
de gelegenheid de stukken in te
zien, dan kunt u een afspraak maken
met een medewerker van de afde-
ling waar het stuk vandaan komt
(voor een bestemmingsplan kunt u
bijvoorbeeld contact opnemen met
de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling etc). Dit kan via
het centrale nummer van de
gemeente, tel. (0575) 75 02 50.
Later dit jaar bekijkt de gemeente
de mogelijkheden om stukken op
meerdere plaatsen in de gemeente
ter inzage te leggen.

functioneren in de Nederlandse
samenleving. Daarom worden zij zo
spoedig mogelijk nadat zij een ver-
blijfsvergunning voor bepaalde tijd
hebben ontvangen,opgeroepen en
voorbereid op wat hen in Nederland
te wachten staat. Vroegtijdig en
breed investeren in nieuwkomers
voorkomt het ontstaan van nieuwe
achterstandsgroepen. Inburgering
gebeurt op maat, omdat dit essen-
tieel is. Niveaus verschillen vaak
sterk, van analfabete nieuwkomers
tot universitair geschoolde nieuwko-
mers. Het is belangrijk dat de inbur-
gering goed en snel gebeurt, zodat
de mensen daarna goed voorbereid
naar vervolgonderwijs of de arbeids-
markt toe kunnen.

Een inburgeringsprogramma
bestaat beslist niet alleen uit de
Nederlandse taal al is dat wel de
hoofdmoot. Een inburgeringpro-
gramma kan ook bestaan uit maat-
schappijoriëntatie, beroepen-
oriëntatie, omgaan en werken met
computers, enz.

Wie behoren tot de nieuwkomers?
Dat zijn alle Nederlanders die in het
buitenland zijn geboren en zich voor
het éérst in Nederland vestigen.
Denk hierbij vooral ook aan kinderen
van Nederlandse emigranten die
terugkeren en inwoners van de
Nederlandse Antillen. Maar ook de
buitenlanders die zich voor het eerst
in Nederland vestigen en niet beho-

ren tot de 25 EU landen. Van de in-
woners en nationaliteiten van de 25
EU landen wordt verwacht dat zij
voldoende basis en mogelijkheden
te hebben om zelf in te burgeren.

Begeleiding bijzondere groepen
vluchtelingen.
De gemeente begeleidt ook Vreem-
delingen met een Voorlopige
Vergunning tot Verblijf (WTV-ers)
die nog in een bezwaar- of beroeps-
procedure zitten. Dat zijn vooral be-
woners van voormalig Joegoslavië
maar ook landen als Irak. Verder
worden asielzoekers begeleid die
deze fase al gepasseerd zijn en in
een 2e asielverzoekprocedure zit-
ten. Meestal gaat het dan om een
verblijfsvergunning vanwege bij-
voorbeeld medische redenen.
De begeleiding bestaat vooral uit
immateriële en materiële onder-
steuning, de procedures nauw-
lettend volgen door frequente
contacten met de advocaat en de
Immigratie en Naturalisatie Dienst
en rapporteren aan bestuur over
voortgang en kosten die de opvang
voor de gemeente met zich mee-
brengt.

Meer informatie
U kunt Henk Overbeek vinden in het
gemeentehuis van Bronckhorst,
Raadhuisstraat 20. 7255 BN
Hengelo (Gld). Henk is aanwezig van
maandag t/m donderdag, van 08.00
uur tot 17.00 uur. tel. (0575) 75 05 02.

Gemeentegids nog niet in de bus?
Wellicht heeft u de nieuwe gemeen-
tegids en plattegrond al in huis.
Anders zou u het deze week moeten
krijgen. Let op ze kunnen mee-
gestuurd zijn met meerdere fol-
ders! Inwoners met een ja/nee
adressticker ontvangen de ge-
meentegids en plattegrond wel in
de bus.
Inwoners met een nee/nee sticker
niet. Zij kunnen deze eventueel
afhalen bij de afdeling Publieks-
zaken van de gemeente.

Heeft u de gemeentegids en platte-
grond half februari nog niet in huis,
dan kunt u dit doorgeven aan een
van de telefonistes van de gemeen-
te, tel. (0575) 75 02 50.

Verenigingen
Het kan zijn dat de gegevens van uw
vereniging of instantie onlangs zijn
gewijzigd of binnenkort veranderen.

U kunt dan het reactieformulier
achterin de gemeentegids invullen
en rechtstreeks toesturen aan
Wegener (leverancier van de
gemeentegids). Op de website van
de gemeente komt binnenkort een
digitale gemeentegids met alle
gegevens van verenigingen en
instanties inclusief een handige
routewijzer. Deze gegevens worden
door Wegener bijgehouden en
regelmatig ververst. Uw vereniging
kan dan binnenkort wel met de
juiste, nieuwe gegevens op de
website van de gemeente staan.

Telefoongids
Tot onze grote spijt zijn door een
fout van de leverancier, Wegener
Suurland, de adressen van Toldijk,
Keijenborg en Velswijk niet
opgenomen in de telefoongids.
Helaas kunnen we dit niet meer
veranderen.

Mededeling Programmaraad
Gelderland Oost
De komende vergadering van de
Programmaraad Gelderland-Oost
op 17 februari a.s. in het kader van
de voorbereidingen op het defini-
tieve televisieadvies voor de perio-

de 2005-2006 vindt plaats in het
gemeentehuis van Doetinchem en
niet in het gemeentehuis van
Bronckhorst in Hengelo.
Aanvang 19.15 uur.



Mooie plekjes in Bronckhorst
We hebben negen markante inwo-
ners gevraagd wat zij het mooiste
plekje van hun woonplaats vinden.
Leer de gemeente kennen vanuit de
ogen van deze inwoners. Deze
bijdragen vindt u ook verspreid
door de nieuwe gemeentegids.

Het mooiste plekje volgens
Martine Letterie

Martine Letterie uit Vorden (kinder-
boekenschrijfster). "Ik heb boeken
geschreven over Berend van Hack-
fort in z'n jonge jaren. Kasteel Hack-
fort in Vorden was één van de kaste-
len in het bezit van zijn familie.
Berend die een beroemd en bereisd
ridder werd, bracht er in z'n jonge
jaren met veel plezier perioden door
en leefde er ook op z'n oude dag.
Ik snap dat goed. Het kasteel is
prachtig gelegen, omringd door
bossen en landerijen met boer-
derijen. Het is heerlijk wandelen in
die bijzondere natuurlijke omgeving
die rust uitstraalt en vele mooie
doorkijkjes biedt. Ook de in oude
glorie herstelde korenmolen met
schoepenrad is beslist een kijkje
waard. Het kasteel zelf is privé-bezit
en niet van binnen te bezichtigen."

Het mooiste plekje volgens
Jan Tijssen

Jan Tijssen uit Vierakker, de eerste
"Vrijwilliger van het Jaar' van de ge-
meente Vorden, vindt wat hij noemt
de Poort tot Wichmond, het stukje
Vierakkersestraatweg vlak voor
Wichmond, prachtig. "De Vierak-
kersestraatweg loopt van Vierakker
naar Wichmond. Rond Vierakker is
het landschap om de weg vooral
open met enkele boerderijen en veel
weilanden. Vlak voor Wichmond
wordt de weg echter in één keer
omgeven door een bos met eeuwen-
oude, monumentale bomen, die
even worden onderbroken door het

Prijswinnaar

Groene kanaal voor ze weer een bos
vormen. De bomen die in de hoogte
over de weg naar elkaar toe zijn
gegroeid, vormen een soort wel-
komsthaag. In elk jaargetijde is het
prachtig. In herfstkleuren, met
sneeuw erop en diepgroen in de
zomer. Op de fiets, lopend of in de
auto, er komt altijd een heerlijke
rust en gevoel van geborgenheid
over me als ik over dit stukje weg
mijn huis nader."

De Bakerwaard: het mooiste plekje
volgens de familie Hoppenreijs uit
Steenderen

teruggebracht en dat ervaar je."
Een plek om zeker even stil te staan
en te genieten van de omgeving is
het bruggetje over de Heidenhoekse
vloed met de mooie leuning die
met houtsnijwerk is bewerkt en
geschonken werd door plaatselijk
beeldhouwer Henk Schoemaker,
die hier graag komt. "Een nieuw
natuurgebied die de oude sfeer zo
goed toont, uniek toch?"

Het mooiste plekje volgens Johan
de Boer uitZelhem

Peter en Jeanine met hun kinderen Loes,
Puck en Bente. Torn ontbreekt op de foto.

Met drie kinderen kwamen Peter en
Jeanine Hoppenreijs vijf jaar gele-
den vanuit de Betuwe in de Baker-
waard wonen om een boerenbedrijf
te runnen. Inmiddels hebben ze vier
kinderen. "Het is goed boeren hier",
aldus Peter. "Goede grond, veel
ruimte en rust. Het is een prachtig
open landbouwgebied waar we
zuinig op moeten zijn." Jeanine trok
naast de rust die weidsheid ook erg
aan. "Verder ligt de Bakerwaard in
een soort gesloten gebied tussen
Steenderen en Bronkhorst, waar-
door de betrokkenheid onder de
bewoners groot is. Ook de kinderen
werden vanaf de eerste dag opgeno-
men in de gemeenschap."

Het mooiste plekje volgens
Zelhemmer Henk Schoemaker

De oude spoorbaan voerde de reizi-
ger van A naar B, dwars door de
enorme verscheidenheid van het
oude Zelhems grondgebied. Oud-
huisarts en organisator van talloze
evenementen Johan de Boer vindt
dit een plek, die kenmerkt wat Zel-
hem biedt. "Neem nu de verschillen
in het landschap, de boerderijen en
wist u dat hier ooit vier dialecten
waren? Deze omgeving biedt zo'n
rijke en veelzijdige schakering van
natuur en cultuur. De spoorbaan
verbindt dit." Op de foto toont Johan
de Boer de oude spoorbaan, nu een
mooie landweg en hij wijst op de
koeien in de verte: "Die zijn er nog
steeds. Vroeger werden de koeien
uit het hele dorp hier ook al geweid;
na, hoe kan het ook anders, vanuit
de toenmalige Koestraat in het dorp
gezamenlijk hier naar toe te zijn
gebracht."

Het mooiste plekje volgens Frans
Koekkoek en Evert Warffemius

"Aan het begin van de 20e eeuw be-
stond Zelhem nog voor bijna de helft
uit onontgonnen heide- en veen-
gronden. Nu is er het Boelekeerls-
pad in de buurt van de Nijmansedijk.
Op initiatief van omwonenden is dit
nog niet zo lang geleden aangelegd.
In het landschap waar het pad
doorheen loopt, is die oernatuur

Frans Koekkoek en Evert Warffemius
zijn de eigenaars van de prachtige
antiekzaak De Heeren van
Bronckhorst aan de Onderstraat in
Bronkhorst. In 1991 kwamen beide
Heeren uit Amsterdam in Bronk-
horst wonen. Hun wens om een
antiekzaak te openen in een stad,

gelegen in het buitengebied, is hier-
mee vervuld. "Het is zó goed wonen
en werken in Bronkhorst." zegt
Frans. "De voorkant van onze winkel
ligt in de stad en de achterkant ligt
midden in het buitengebied. Dit
maakt de kwaliteit van wonen en
werken hier heel aantrekkelijk.
De architectuur, monumenten en
nostalgie van vroeger is nog on-
bedorven in Bronkhorst".

Het mooiste plekje volgens dichter,
schrijver en beroemd mollen-
vanger Jan Wagenvoort uit Hengelo
Gld. natuurlijk in dichtvorm:

De Enk en Kervelslaan
De zoektocht naar een thuis .
Duurt soms een leven lang
Ik bleef van kind af aan
Houden van de Enk en Kervelslaan
Ja, voor mij als kind wist Cupido
Reeds de mooiste plek
Mijn 'thuis' gevoel in Hengelo.

Het mooiste plekje volgens Anne
Kamerbeek

Tientallen jaren was hij ambtenaar
van de burgerlijke stand bij de
gemeente Hummelo en Keppel. In
die tijd verbond hij ruim 600 paren in
de echt. Tussen de middag wandel-
de hij graag. De natuurin, genietend
van de rust en de vele, mooie uit-
zichten; van wat er leeft, groeit en
bloeit. Af en toe ook een praatje met
een voorbijganger, te voet of op de
fiets, soms met een stuurman op het
water, wachtend op de brugwachter.
"Voor mij is de brug van Hoog-
Keppel, ongeveer 10 minuten van
mijn werkplek op het gemeentehuis,
een speciale plek. Vooral vanwege
een recente ontwikkeling in mijn
leven, waarbij een brug is geslagen.
Ik heb namelijk trouwplannen voor
2005. Wat een belevenis om nu zelf
te kunnen zeggen 'Ik stap in het

Informatiebijeenkomst vrijwilligers
sportinstellingen Vorden en Hummelo
en Keppel

Erik Heersink uit Hengelo Gld. won
met zijn bedrijf l-Real vorige week
de Gelderse Innovatieprijs 2004 voor
zijn uitvinding om op afstand (via een
softwareoplossing) de monitoring
van riool- en oppervlaktewater
te regelen. Wethouder Baars felici-
teerde Erik met zijn prijs en wenste
hem veel succes in de toekomst.

'Op zulke initiatieven zijn we trots'
aldus wethouder Baars.

Oproep
Op dit moment is het bedrijf van Erik
gevestigd in Westendorp. Hij is nog
naarstig op zoek naar een represen-
tatieve ruimte van 150 a 200 m2 in de
omgeving van Hengelo Gld.

Het ministerie van volksgezond,
welzijn en sport heeft een stimule-
ringsregeling breedtesport impuls
toegekend aan de vijf gemeenten
die nu Bronckhorst vormen. Met de
regeling wil de rijksoverheid het
lokale sportaanbod duurzaam
versterken. In de voormalige
gemeenten Hengelo, Zelhem en
Steenderen is de breedtesport al in
gang gezet. In de gebieden die
Hummelo en Keppel en Vorden
vormden moet dit nog gebeuren.
Twee trajecten staan op stapel:
1. Bewegen in onderwijs en sport

(BIOS) bedoeld voor de basisscho-
len,

2. Ondersteuning van vrijwilligers
van instellingen die zich op niet
commerciële wijze met sport be-
zighouden.

Aan die vrijwilligers, waar we zuinig

op moeten zijn omdat verenigingen
op hen draaien, worden steeds
hogere eisen gesteld. Zaken waar
zij mee te maken krijgen zijn wijzi-
gingen in de wet- en regelgeving,
het werven en behouden van vrij-
willigers en activeren van jongeren.
Het is voor ons belangrijk dat u uw
vrijwilligerswerk kunt blijven doen.
Om te inventariseren wat de
behoeften zijn van vrijwilligers van
sportinstellingen in Vorden en
Hummelo en Keppel organiseert de
gemeente op 15 februari om 20.30
uur in de raadszaal van het
gemeentehuis van Bronckhorst aan
de Raadhuisstraat in Hengelo een
informatiebijeenkomst. Voor mee
informatie hierover kunt u contact
opnemen met de heer H. Lensink,
tel. (0575) 75 04 95 of e-mail:
h.lensinkrabronckhorst.nl

huwelijksbootje'."

Het geheel wat Hummelo en Keppel
was, is het mooiste plekje volgens
Henk Kuiper
"Elke keer als ik, wat nu de voor-
malige gemeente Hummelo en
Keppel is, binnenrijd, dan voel ik me
thuis. Of dat nu vanuit Doesburg is
en ik vanaf de Rijksweg de kerk van
Voor-Drempt zie of dat ik vanaf de
Prinsenweg de kerk in Hoog-Keppel
zie, het geeft me een gevoel van
rust. Dat gevoel van rust. van thuis
zijn heb ik ook als ik vanuit Wehl
Laag-Keppel binnenkom. Wat deze
plek zo bijzonder maakt is dat hier
alles wat Hummelo en Keppel is
samenkomt. Aan de ene zijde van de
Oude l Jssel het wijde platteland en
aan de andere zijde het bos, het

'
monumentale dorp en het prachtige
kasteel Keppel." Was getekend,
Henk Kuiper uit Drempt, voormalig
badmeestervan het Hessenbad in
Hoog-Keppel.

Monumenten-
commissie

Op 2 februari 2005 installeerde
wethouder Baars de nieuwe onaf-
hankelijke monumentencommissie
voor de gemeente Bronckhorst.
De commissie bestaat uit negen
personen. Jan Keukenkamp is
benoemd tot voorzitter. De monu-
mentencommissie vergadert iedere
3e woensdag van de maand, om
9.00 uur in het gemeentekantoor en
behandelt aanvragen op het gebied
van archeologie en monumenten.

De vergaderingen zijn openbaar.
Meer informatie kunt u krijgen bij
de secretaris van de monumenten-
commissie, de heer Cor Hofs, tel.
(0575)750352.

Bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand krijgen als u
in bijzondere omstandigheden verkeert
en extra kosten moet maken.
Voorwaarde is dat u deze uitgaven niet
zelf kunt betalen en u die uitgaven
nergens anders vergoed kunt krijgen.
Te denken valt aan noodzakelijke
uitgaven als een bril, een gebitsprothe-
se, speciale diëten, warme maaltijd-
voorziening, reiskosten, eigen bijdrage
gezinszorg etc. U kunt hiervoor terecht
bij de afdeling Werk, inkomen en zorg.
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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 nebben.

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-
rechtervan de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Aanvragen
Lichte bouwvergunningen
• Olburgen, Roggeland 23, voor het plaatsen van een afdak boven het terras
• Hummelo, Keppelseweg 21 a, voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde

van de bestaande bergruimte
• Olburgen, Zandweide 18, voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde

Reguliere bouwvergunningen
• Vorden, Strodijk 4, voor het plaatsen van een verkoopruimte, herplaatsing van het voormalige

VW-kantoor
• Steenderen, 't Hof 7, voor het plaatsen van een dierenverblijf en een berging
• Olburgen, Olburgseweg 25, voorde bouwvan een schuur/garage
• Steenderen, Kastanjelaan, kavel 75, voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning

(bestemmingsplan 't Paradijs fase III]
• Zelhem, Maccabae k, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning

Sloopvergunningen
• Vorden, Kerkstraat, achter de N.H.-kerk, voor het slopen van het voormalig VW-kantoor
• Halle, Bielemansdijk 9, voor het slopen van een kapschuur
• Zelhem, Frans Halsstraat 18 t/m 150. Rembrandstraat 46 t/m 76, Jan Steenstraat 18 t/m 50,

voor het slopen van 58 schoorstenen en het verwijderen van de bestaande betonpannen

Sloopmeldingen
• Steenderen, Burg. Smitstraat 1, voor het gedeeltelijk slopen van een garage (betonstaanders

en gevelplaten (worden deels hergebruikt), hout garagedeuren (wordt hergebruikt), glas
voorzijde en eterniet golfplaten)

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
• Vorden, Riethuisweg 8, voor het verplaatsen van een bijgebouw, de vergunning is verleend met

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

• Baak, Helmichstraat 12, voor het vergroten van een woning, de vergunning is verleend met
vrijstelling op grond van artikel 15van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse
vrijstelling), verzonden op 31 januari 2005

Reguliere bouwvergunningen
• Eldrik (Laag-Keppel), Pieriksestraat 3, voor het oprichten van paardenstallen, verzonden op

26 januari 2005
• Hengelo Gld., Lankhorsterstraat 18, voor het renoveren van een woning, verzonden op

27 januari 2005
• Hengelo Gld., Lankhorsterstraat 6a, voor het bouwen van een schuur ter vervanging van

3 schuren, verzonden op 27 januari 2005
• Hengelo Gld., St. Michielstraat 6, voor het vergroten van een fietsenstalling, verzonden op

27 januari 2005
• Hengelo Gld., Bleekstraat 4, voor het bouwen van een garage (herbouw), verzonden op

27 januari 2005
• Steenderen, de Wilgen (ong.) / kavel 78, voor het bouwen van een woning, de vergunning is

verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(binnenplanse vrijstelling), verzonden op 25 januari 2005

• Steenderen, Bronkhorsterweg 33, voor het uitbreiden van een basisschool, de vergunning is
verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(binnenplanse vrijstellng), verzonden op 24 januari 2005

• Toldijk, Beekstraat 4, voor het veranderen van een voormalige bedrijfsruimte naar
woonruimte, verzonden op 26 januari 2005

• Vorden, Molenweg 41, voor het vergroten van een dubbele woning, de vergunning is verleend
met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse
vrijstelling), verzonden op 31 januari 2005

Eerste fase bouwvergunningen
• Zelhem, Burg. Rijpstrastraat 12, voor het oprichten van tien appartementen en een commer-

ciële ruimte, de vergunning is verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, verzonden op 2 februari 2005

Monumentenvergunning
• Bronckhorst, Bovenstraat 3, op basis van artikel 11 van de Monumentenwet 1988, voor de bouw

en restauratie van het rijksmonument, verzonden op 31 januari 2005.

Vergunningen algemeen
• Zelhem, dr. Grashuisstraat 3, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in het pand, verzonden

2 februari 2005.

Rectificatie
Op de gemeentepagina in het Contact van 26 januari jl. is onder het kopje Verleende vergunnin-
gen, Reguliere bouwvergunningen, gepubliceerd:
• Zelhem, Schaepmanstraat 11, het uitbreiden van de woning met een bijgebouw, verzonden op

27 januari 2005
Dit moet het volgende zijn:
• Zelhem, Schaepmanstraat 7, het uitbreiden van de woning met een bijgebouw, verzonden op

27 januari 2005

Tegen de verleende vergunningen 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 (het college van b en w),Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.De stukken
liggen ter inzagein het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt,
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Onsteinseweg 7, voor het vernieuwen van een bijgebouw, het betreft een vrijstelling

met toepassing van artikel 10, lid 4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'. Deze
vrijstelling maakt de overgang van agrarische doeleinden naar woondoeleinden mogelijk

• Vorden, Mosselseweg 2, voor het vernieuwen van een bijgebouw, het betreft een vrijstelling
met toepassing van artikel 11, lid 4 van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'. Deze
vrijstelling maakt de overgang van agrarische doeleinden naar woondoeleinden mogelijk

• Vorden, Lankampweg 1, voor het geheel vernieuwen van een schuur - berging. Het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 3, lid 4 en artikel 6, lid 7, sub c van het bestemmingsplan
'Wijzigingsplan artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, Buitengebied 1982'. Deze
vrijstelling maakt een grotere hoogte en een wijziging van de architectonische vormgeving
mogelijk.

De bouwplannen liggen van 10 februari 2005 t/m 9 maart 2005 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde ope-
ningstijden 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 de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde zienswijze tegen
het verlenen van de vrijstellingen indienen bij burgemeester en wethouders.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Pastorieweg ongenummerd (gelegen direct ten westen van de Wehme), voor het

bouwen van een tijdelijke huisvesting (bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992')
• Zelhem, Ruurloseweg 30a-29, voor het verlengen van de tijdelijke bewoning van een

recreatiewoning tot 1 november 2005

De plannen liggen van 10 februari 2005 t/m 23 februari 2005 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Bent u op de genoemde openingstijden 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 de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde zienswijze tegen
het verlenen van de vrijstelling indienen bij burgemeester en wethouders.

Artikel 19 lid 1 van de wet op de Ruimtelijke Ordening
Rectificatie
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend, met vrijstelling ex artikel 19, lid 1
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' (gemeente
Vorden), medewerking te willen verlenen voor:
• het uitbreiden van minicamping 'de Prinsenhoeve', Mosselseweg 3 in Vorden, van 10 plaatsen

naar 40 plaatsen;
• het uitbreiden van camping 't Meulenbrugge, Mosselseweg 4a in Vorden, van 15 plaatsen naar

60 standplaatsen.

De op de plannen betrekking hebbende tekeningen en de ruimtelijke onderbouwing voor de
vrijstelling liggen van 10 februari t/m 9 maart 2005 gedurende de openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, met de
mogelijkheid gedurende die periode schriftelijk zienswijzen kenbaar te maken aan burgemees-
ter en wethouders van Bronckhorst.

Artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst maken bekend dat zij van plan
zijn met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te
verlenen aan:
• vervangende nieuwbouw van de woning Enkweg 1 in Hengelo;
• realisering van 4 (kleinere) appartementen/bovenwoningen op het adres Raadhuisstraat 45 in

Hengelo, in plaats van de reeds vergunde 3 appartementen

De hierop betrekking hebbende stukken liggen van 10 februari t/m 9 maart 2005 gedurende de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling.

Op basis van het bepaalde in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4.
van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende bovengenoemde termijn van terinzage-
legging eenieder schriftelijk zijn zienswijze hieromtrent kenbaar maken aan burgemeester en
wethouders van Bronckhorst.

Artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst zijn van plan (met toepassing van artikel 19 lid 3
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Halle
voor het gebruiken als woning van het perceel Dorpsstraat 67 in Halle.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 10 februari t/m 23 februari 2005
gedurende de openingstijden voor een ieder in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling, ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
bedankingen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Bronckhorst.

Verleende vrijstellingen
Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben besloten de verleende vrijstelling op
grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de volgende percelen te
verlengen:
• Vorden, naast het Wiemelink 40, het tijdelijk geplaatste gebouw voor kinderdagopvang, in

verband met stagnatie in de start van de nieuwbouw, te verlengen tot 1 januari 2006;
• Zelhem, Doetinchemseweg 21 -23 in Zelhem, het tijdelijk vestigen van een noodopvang voor

asielzoekers te verlengen tot 1 februari 2006.
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Tegen deze besluiten kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking
van dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst.

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-
rechtervan de Rechtbank Zutphen. Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Inspraak Zutphenseweg 22 in Vorden
Inspraak verzoek vastelling hogere grenswaarde als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluid-
hinder en vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor
de nieuwbouw van 6 appartementen op het perceel Zutphenseweg 22 in Vorden, ter vervanging
van het voormalig postkantoor.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst maken bekend dat van 10 februari
t/m 9 maart 2005, gedurende de openingstijden, voor een ieder in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling de volgende stukken ter inzage liggen:
• een ontwerp-verzoek met bijlage(n), gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, tot

vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder
(Wgh) voor de nieuwbouwvan 6 appartementen op het perceel Zutphenseweg 22 in Vorden,
ter vervanging van het voormalig postkantoor;

• het verzoek om met vrijstelling als bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening medewerking te verlenen aan bovengenoemde nieuwbouw.

Op verzoek kunnen de stukken ook worden ingezien buiten kantooruren. In dat geval kunt u
contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer H. Annevelink, doorkiesnummer
(0575)750354.

Ook wordt op 17 februari 2005 om 10.30 uur in het gemeentekantoor een openbare zitting
gehouden, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld opmerkingen te maken over het
ontwerp-verzoek voor de hogere grenswaarde Wgh. Wanneer u van de openbare zitting gebruik
wenst te maken, verzoeken wij u dit telefonisch kenbaar te maken aan de heer P. Roerdink,
te l . (0575)750312.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over de verzoeken
schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Bronckhorst.

Hengelo
adat van 10 februari t/m 9 maart

Inspraak vrijstellingsprocedure Kruisbergseweg 10 in Hei
Burgemeester en weihouders van Bronckhorst maken beken
2005 gedurende de openingstijden in het kader van de inspraak ter inzage liggen in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, de stukken ten
behoeve van de zelfstandige projectprocedure als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening met betrekking tot het reeds gerealiseerde bedrijfspand op het perceel
Kruisbergseweg 10 in Hengelo (aannemersbedrijf Hendriks).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en de in de gemeente een
belang hebbende natuurlijke personen en rechtspersonen hun zienwijzen omtrent de inhoud van
deze stukken naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Bronckhorst.

Ontwerp-bestemmingsplan
Bestemmingsplan Steenderen Buitengebied 2002 Covikseweg 3/3a'

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat van 10 februari t/m 9 maart 2005,
gedurende de openingstijden of na telefonische afspraak, tel. (0575) 75 02 50, voor een ieder in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, ter inzage ligt
het ontwerpbestemmingsplan 'Steenderen Buitengebied 2002 Covikseweg 3/3a', met toelichting,
voorschriften en kaartmateriaal. Het ontwerpbestemmingsplan is naar aanleiding van de inge-
komen inspraakreacties ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan gewijzigd.

Het plan beoogt de planologische basis te leggen voor de uitbreiding van het aan de Covikseweg
3/3a gevestigde loonwerkbedrijf Masselink BV naar een loon-, sloop- en grondverzetbedrijf.

Gedurende de termijn, waarbinnen de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zijn zienswijze
omtrent bovenvermeld ontwerpbestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente-
raad van Bronckhorst.

Vastgestelde bestemminqs_plan
Bestemmingsplan 'Zelhem Buitengebied, herziening 2003-02 (Observatiepost Aaltenseweg)'

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst maken bekend, dat de gemeenteraad op
27 januari 2005 overeenkomstig het ontwerp heeft vastgesteld het bestemmingsplan
'Buitengebied, herziening 2003-02 (Observatiepost Aaltenseweg)' te Zelhem.

Het plan voorziet in de planologische inpassing van een Observatiepost die, samen met een nieuw
aan te leggen poel op het terrein, een plek vormt waar natuur in het watermilieu bestudeerd kan
worden.

Van 10 februari t/m 9 maart 2005 ligt het vastgestelde plan, gedurende de openingstijden, of na
telefonische afspraak, tel. (0575) 75 02 50, voor een ieder in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling ter inzage. Gedurende de termijn van ter inzage
legging kan degene die tijdig zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt,
alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest
overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn/haar zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk bedenkingen bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX te Arnhem indienen.

Raadsbesluit
Door de raad van de gemeente Bronckhorst is in de openbare raadsvergadering van
3 januari jl, gelezen het voorstel van de stuurgroep van 9 december jl. en gelet op artikel 8 van de
Woningwet, besloten:
1 .Vast te stellen de bouwverordening van Bronckhorst. Hierbij vervallen de bouwverordeningen

van de voormalige gemeenten Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem.
2. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is afgekondigd.

Wet milieubeheer
Openbare kennisgeving ontwerp-besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu m het gemeentekantoor ligt van 10 februari t/m 9 maart 2005
tijdens de openingstijden het volgende ontwerp-besluit ter inzage:
• Hengelo, S. Hofenk, Holterveldseweg 2, 7255 KH, voor: een nieuwe, de gehele inrichting

omvattende, vergunning voor het bedrijfsmatig houden van jongvee, datum aanvraag:
3 november 2004.

Strekking van het ontwerp-besluit:
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 vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in
het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór 9 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 degenen 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 van het besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en
art. 3:30 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 10 februari t/m 23 maart
2005 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Zelhem, M.-A. Reinders, Bocholtseweg 1. 7021 HX,
• Halle, maatschap Teunissen, Nicolaasweg 10, 7025 DL
Allebei voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de eerder verleende vergunnin-
gen ingevolge de Wet milieubeheer.

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

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
b. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het

eerdere ontwerp-besluit;
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 23 maart 2005.

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

Openbare Kennisgeving ontheffjng verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.1.1.APV)
Bi] de afdeling Bouwen én milieu in net gemeentekantoor liggen van 10 t/m 23 februari 2005
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:

• Hengelo, E.G. Luesink.Elferinkdijk 3a, 7255 PW, voor verbranding op 25 februari 2005 nabij de
Elferinkdijk3a

• Hengelo, H.W. Toonk, Slotsteeg 16, 7255 LH, voor verbranding op 5 maart 2005 nabij
Slotsteeg 16

• Keijenborg, B.H.J. Mentink, Uilenesterstraat 27, 7256 KC, voor verbranding op 5 maart 2005
nabij deUilenesterstraat 27

• Vorden, R.G. Mennink, Galgengoorweg 19, 7251 KD, voor verbranding op 26 februari 2005 nabij
Zelhemseweg 33

• Vorden, mevr. Blom, Almenseweg 47, 7251 HN, voor verbranding op 26 februari 2005 nabij de
Almenseweg 47

• Zelhem, R. Beulink, Hummeloseweg 61, 7021 KM, voorverbranding op 26 februari 2005 op een
perceel nabij de Hemstede

• Zelhem, F.D. Lichtlee, Keijenborgseweg 6, 7021 KP, voorverbranding op 16 maart 2005 nabij
de Keijenborgseweg 6

De ontheffing is onder het stel-len van voorschriften verleend om nadelige gevolgen voor het
milieu, openbare orde en veiligheid te beperken.

Belanghebbenden kunnen, binnen twee weken na 10 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 beroepschrif-
ten.
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 voojziening te treffen. Dit verzoek
moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak 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.
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Verordeningen
De raad van de gemeente Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 27 januari 2005 de volgende
verordeningen vastgesteld:

- Verordening raadscommissies 2005.
- Verordening fungeren als commissielid niet-zijnde raadslid.

De verordeningen liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage bij de griffie in het gemeentehuis
van Bronckhorst en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
De verordeningen treden op de achtste dag na bekendmaking in werking.

Surf eens over www.bronckhorst.nl om meer te weten te
komen over de gemeente.

Bijvoorbeeld over hoe u bezwaar kunt maken tegen een
besluit van de gemeenteraad, het college of de burge-
meester, hoe de Wet inburgering nieuwkomers werkt of de
plannen en projecten waar de gemeente mee bezig is.

Valentijnsdag
Valentijnsdag toen en nu

Binnenkort is het weer zover, op 14 fe-
bruari is het Valentijnsdag, de dag
waarop je je liefde mag verklaren aan
iemand die je heimelijk lief hebt.
Maar tegenwoordig wordt deze dag
ook gezien als dé dag om je geliefde te
laten merken hoeveel hij of zij voor je
betekent. En zelfs om goede vrienden
te tonen hoeveel hun vriendschap je
waard is. Het fenomeen Valentijnsdag
heeft een rijk verleden...
In Nederland wordt Valentijnsdag
sinds enkele jaren pas echt gevierd
met cadeautjes en romantische eten-
tjes, maar van origine is het feest al
veel langer populair in Engelsspreken-
de landen. Met name in Amerika
wordt deze dag gezien als de dag om
elkaar anoniem de liefde te verklaren
of hun romantische liefde te verkla-
ren met een diner, liefdesbrieven en
cadeaus.

De oorsprong van Valentijnsdag
Maar de echte oorsprong van deze dag
der liefde is volgens velen te vinden bij
Valentinus, een priester die leefde in
de derde eeuw na Christus in Rome.
Hij gaf zichzelf de taak bejaarden, zie-
ken en behoeftigen te verzorgen, was
een soort raadsman en zegende zelfs
Christelijke huwelijken in. Een beetje
rebels was Valentinus wel, want dat
laatste was een strafbaar feit in deze
tijd!

Het tij keerde voor Valentinus toen hij
de blinde pleegdochter van stadhou-
der van Rome genas. De stadhouder
was zo blij dat hij zich bekeerde tot
het Christendom en spontaan alle ge-
vangen Christenen vrij liet. De heers-
ende keizer Claudius II was het daar
echter niet mee eens. Op 14 februari
270 n.c. liet hij Valentinus martelen
en onthoofden.

Later kreeg Valentinus wel de eer die
hem toekwam. Hij werd door de kerk
heilig verklaard en zo werd 14 febru-
ari een feestdag, die vooral in het Vic-
toriaanse Engeland bijzonder popu-
lair was. Openlijke liefdesuitingen wa-
ren in deze preutse tijd een zonde,
maar op 14 februari konden huwbare
jongens en meisjes hun geliefden ech-
ter ongestraft hun liefde uiten met

(anonieme) cadeautjes, brieven en ge-
dichten. Engelse immigranten namen
deze traditie mee naar Amerika, waar
het razendsnel uitgroeide tot een pop-
ulaire (en commercieel uitgebuite)
feestdag. Ook in Nederland wint Va-
lentijnsdag de laatste jaren terrein.

Meerdere verklaringen
Het trieste verhaal van Valentinus zou
de oorsprong van Valentijnsdag kun-
nen verklaren, maar er zijn er nog
meer. Zo zeggen anderen dat we Va-
lentijnsdag te danken hebben aan de
Romeinse priester Sint-Velten. De dag
voor hij werd onthoofd (in de tweede
helft van de derde eeuw) schreef hij
een liefdesbrief aan de dochter van de
cipier, die hij ondertekende met 'Va-
lentijn'.

Een andere verklaring is dat 14 febru-
ari bekend staat als de dag waarop de
vogels begonnen te paren, én ook bij
mensen de 'paringsdrang' begint.
Valentijnsdag zou ook een afgeleide
kunnen zijn van het vruchtbaarheids-
feest dat op 14 februari werd gevierd
in de grotten waar Romulus en Re-
mus, de stichters van Rome, waren op-
gevoed door wolven.

Of Valentijnsdag is afgeleid van het
feest van godin Juno, koningin van de
goden en godinnen en beschermheili-
ge van vrouwen en het huwelijk. Ter
ere van haar werden op 14 februari
Romeinse jongens en meisjes via een
soort loting samengebracht.

Ook variaties op of combinaties van
bovenstaande verhalen zijn te vinden.
Wat we zeker weten is dat Valentijns-
dag anno 2005 een dag is waarop we,
al dan niet anoniem, onze geliefde in
het zonnetje zetten.

Romantische cadeautips
Een liefdesplakboek
Maak een plakboek met foto's, kaar-
ten, briefjes, gedichten en andere din-
gen die jullie herinneren aan alle
mooie momenten samen.

Fotocollage
Koop een mooie grote lijst en maak
hierin een collage van jullie mooiste
foto's. Kies zoveel mogelijk foto's uit
die gemaakt zijn op bijzondere mo-

menten en plaatsen. Het is helemaal
mooi als je de foto's scant en in zwart-
wit laat afdrukken. Dat geeft een ro-
mantische sfeer en wordt het één ge
heel.

Deja-vu
Organiseer jullie eerste afspraak op-
nieuw. Maak de omstandigheden
weer net als toen en kom samen weer
helemaal in die speciale stemming
van dat moment.

Lovegame
Maakeen spel dat helemaal over jullie
gaat. Verzin allerlei vragen die alleen
jullie kunnen beantwoorden. Bijvoor-
beeld wat droeg zij op de eerste af-
spraak of waarheen was jullie eerste
vakantie. Wees wel lief voor elkaar en
word niet boos als je partner niet alles
meer weet.

Digitale romantiek
Verklaar je liefde op een webpage die
volledig gewijd is aan jouw (geheime)
liefde en mail hem of haar het adres.
Of verstuur een zoen per email als je
geliefde niet in de buurt is. Op de
www.virtualkiss.com kun je kiezen
uit een tedere, natte of lange zoen.

Kleding & Sieraden
Koop iets waarvan je weet datje part-
ner het niet snel voor zichzelf zou ko-
pen. Een leren jas bijvoorbeeld of een
prachtige avondjurk. Sieraden zijn
persoonlijk en vaak erg gewaardeerde
cadeaus. Voor een extra romantisch
tintje laat je de datum 14 februari
2005 (of de datum waarop je elkaar
hebt leren kennen) ingraveren.

Zeg het met bloemen
Maar kies wel de goede! Er zijn bloe
men die mooi zijn en een speciale be
tekenis hebben. De Amaryllis staat
voor betoverende schoonheid, een
Vergeet-menietje voor Ware Liefde,
de Provenceroos: Mijn hart is in vuur
en vlam en een rode tulp is op zichzelf
een liefdesverklaring.

Vier Valentijnsdag origineel
Een ontbijtje op oed, een bosje bloe
men, een diner bij kaarslicht, een
wandeling naar jullie favoriete plek of
met elkaar zwij melen bij een romanti-
sche film. Valentijnsdag vraagt ge
woon om romantiek.

Veel mensen maken te weinig tijd

voor romantiek in hun relatie. En toch
is dat het geheim van veel goedlopen-
de relaties. De verliefdheid blijft niet
oneindig voortduren en gaat over in
vriendschap of liefde. Bij liefde spelen
andere gevoelens een rol zoals ver-
trouwen, loyaliteit, begrip en stabili-
teit. Het is alleen oppassen geblazen
voor de sleur. We zijn al gauw geneigd
om dingen als vanzelfsprekend te er-
varen. Hierdoor kan één van beide
partners zich wat minder gewaar-
deerd voelen. Dat is een signaal om
weer eens wat tijd en aandacht aan el-
kaar te besteden en hét moment om
de romantiek uit de kast te halen. Op
wat voor een manier kun je beter je
waardering tonen voor je partner dan
met de kleine liefdevolle verrassingen.
Maar zoals het spreekwoord luidt:
voorkomen is beter dan genezen.
Waarom alleen een romantisch di-
neetje of een bosje bloemen als het
fout dreigt te gaan? Verras je geliefde
eens zomaar, of op Valentijnsdag bij-
voorbeeld! In Nederland denken we
bij Valentijnsdag voornamelijk aan de
romantische liefde, maar in Engeland
is het ook een feest om vriendschap-
pen te vieren. Maar eigenlijk maakt
het niet uit of je je geliefde of een goe
de vriend(in) wilt verrassen, als de ver-
assing maar origineel is. Wij zorgen al-
vast voor wat inspiratie.

Voel de Natuur
Zijn jullie beiden natuurliefhebbers?
Dan is een dag in een mooi natuurge
bied een fantastische manier om
dicht bij elkaar te zijn. Neem een pick-
nickmand mee of combineer het met
een lekker dineetje. Kies een mooie
plek ver van huis en overnacht samen
in dat romantische hotelletje!

Spanning & Sensatie
Is je geliefde in voor avontuur? Denk
dan eens aan een ballonvaart, bungee
jumpen of abseilen. Maak er een span-
nende Valentijnsdag van en waag sa-
men de sprong. Eventueel gevolgd
door een romantisch diner-

Culturele Valentijnen
Hoe romantisch is het niet om op Va-
lentijnsdag samen van kunst te genie
ten. Bezoek een bijzonder museum en
bewonder samen de mooie kunstwer-
ken. Of reserveer kaartjes voor een bal-
letvoorstelling, een opera of een con-
cert en maak er een romantische cul-
turele avond van.

Over de grenzen
Verras je geliefde met een gezellig
weekendje weg. Zorg dat alles tot in
de puntjes geregeld is; een comforta-
bele manier van reizen, een roman-
tisch hotel, een leuke excursie of een
avondje theater. Kijk voor romanti-
sche plekjes in eigen land of zoek het
buitenland op als je budget het toe
laat. Romantische steden zijn bijvoor-
beeld Maastricht, Parijs, Venetië en
Barcelona.

Een Valentij n thuis
Minder origineel, maar toch zeer ge
liefd: lekker thuis voor de buis met
een romantische film. Serveer lekke
re hapjes (oesters!) en natuurlijk
champagne. Zorg datje niet gestoord
wordt en schakel alle communicatie
middelen uit.

Een culinaire verwennerij
Lekker eten heeft met de zintuigen te
maken, net als de liefde. Reserveer
een tafel voor twee in een goed en
stijlvol restaurant. Mooie wijnen ma-
ken het geheel compleet, dus kies zo
mogelijk voor het wijnarrangement.
Minstens zo leuk is om een culinair
verwenfestijn thuis te organiseren.
Als jullie allebei graag genieten van
lekker eten, is een Valentijnsdiner
een leuke verrassing. Wij geven di-
rect wat tips voor de aanpak van zo'n
romantisch diner. Dit wordt genie
ten!

De perfecte avond
Om de avond zo soepel mogelijk te la-
ten verlopen is het van belang datje
van tevoren wat maatregelen treft.
De entourage van een romantisch di-
ner is essentieel voor het slagen van
de avond-

Opgeruimd staat netjes
Zorg datje huiskamer opgeruimd en
gezellig is. Denk aan een mooi tafel-
kleed en bloemen op tafel. Mooi glas-
werk en servies maken het af. Steek
lekker veel kaarsen aan en brand
eventueel wat rustgevende wierook.
Een sfeervol achtergrondmuziekje
staat al aan als je geliefde binnen-
komt. Natuurlijk besteed je ook wat
aandacht aan je eigen presentatie.
Zorg datje lekker ruikt en er fris en
verzorgd uitziet. Verwacht je dat je
geliefde blijft slapen, maak het dan
ook gezellig (met kaarsen!) in de
slaapkamer. Zo ziet alles er tot in de
puntjes verzorgd uit.

Ongestoord genieten
Het is prettig als je alles hebt voorbe
reid, zodat je zo min mogelijk in de
keuken hoeft te staan. Begin direct
aan een lekker aperitief. Je hebt ten-
slotte al uitgezocht wat jullie gaan
drinken en de hapjes staan al klaar.
Sluit het diner af met een bijzondere
koffie en lekkere chocolade. Chocola-
de bevat een stimulerende stof die
jullie weer nieuwe energie geeft.

De volgende ochtend
Is je geliefde blijven slapen, blijf dan
nog even in de sfeer en verras hem of
haar met een heerlijk ontbijt op bed.
Maak een warm croissant) e klaar met
een schaaltje jam, een eitje, een sapje
en natuurlijk een roos!



Old-Hengel: De legendarische Quick-schoen
Precies honderd jaar geleden be-
gon de oorsprong van de legenda-
rische Quick-schoen. In 1905 begon
Herman Jansen in Hengelo met
zijn schoenenzaak die zou uit-
groeien tot de bekende Quick-fa-
briek. Een klein eenmansbedrijf
groeide uit tot een fabriek, die zich
op de binnenlandse en buitenland-
se markt een belangrijke plaats
verwierf, vooral tussen 1930 en
1980. De fabriek was voor Hengelo
van groot belang. Vele Hengeloërs
vonden in deze onderneming hun
werkkring, tot in 1992 definitief de
deuren werden gesloten. Sinds eni-
ge jaren is de Quick-schoen weer
volop leverbaar, al heeft het nog
maar weinig binding met Hengelo.

HET BEGIN
Herman Jansen (1873-1961) verhuisde
met zijn familie in drie met paarden
bespannen huifwagens van Voorst
naar Hengelo. Hij werd ingeschreven
als schoenmaker. Het was een tijd,
waarin geld zeer schaars was en het
kleine Hengelo genoeg schoenlappers
telde om de versleten schoenen van de
dorpsbewoners te herstellen. In de
winter droegen deze vooral klompen.
Menig Hengeloër moet in die dagen
het hoofd geschud hebben over het
winkeltje dat Jansen aan de Spalstraat
begon, waarin hij een voorraad had
van zes paar schoenen en 150 lege
schoendozen, die werden gebruikt als
etalagemateriaal.
Hij ondervond veel steun van de firma
Wijs uit Dieren, waarvoor hij in Voorst
gediend had. Deze firma verschafte
hem veel reparatiewerk en opdrach-
ten tot het fabriceren van pantoffels
en schoenen in de slappe wintertijd, 's
Zondags ging Jansen op zijn fiets met
houten velgen naar Dieren om de
schoenen voor reparatie op te halen
en de gerepareerde schoenen terug te
brengen. Ook waren er twee potten-
bakkers uit Dieren, die, op dagen dat
er in Hengelo paardenmarkt werd ge-
houden, schoenen voor herstel mee
brachten van de firma Wijs. Deze
moest Jansen dan om 4 uur 's mid-
dags, het sluitingsuur van de markt,
klaar hebben. Dezelfde pottenbakkers
namen ze daarna weer mee.
Al snel maakte Jansen zijn eerste voet-
balschoenen. In opdracht van fa. Wijs
fabriceerde hij drie paar voor een pas
opgerichte voetbalclub in Arnhem.
Hiermee werd het begin gemaakt met
een produktie, die later een enorme
vlucht zou nemen. Als werkplaats had
Herman sr. de zolderverdieping van
het huis tegenover de Engrosslachte
rij van DJ. Jansen, later D. Kamper-
man (anno 2005: Wim Luimes) inge-
richt. Al zijn materieel bestond uit één
oude stikmachine. De arbeid werd gro-
tendeels met de hand verricht. Wan-
neer er te weinig werk voor handen
was, ging Jansen naar collega's in om-
liggende gemeenten om extra orders
in de wacht te slepen.
Dankzij vakkennis, handelsgeest en
werklust kwam het bedrijfje over de
moeilijke beginperiode heen. Al na
een half jaar had Jansen twee man
personeel. Hij begon zich toe te leggen
op maatwerk. De opdrachten werden
gestaag meer en soms waren er 40 tot
50 paar schoenen besteld voor Pasen.
Dan staken de mensen zich immers
'in het nieuw'.
In 1907 bleek de zolder te klein en
kocht de schoenlapper een pand aan
de Kerkstraat, waar later Horstink een
winkel had in ijzerwaren. Hier bleef
hij ca. 2? jaar en in die tijd schafte hij
de eerste machines aan: een schuur-
en uitpoetsmachine en een machine
die houten pennetjes in de schoenzool
dreef. Dit waren met de voet bediende
trapmachines, waar de zoons van Jan-
sen na schooltijd aanstonden. Er werd
gewerkt van 's morgens 7 uur tot 's
avonds 9 uur. De knechts verdienden 9
tot 11 gulden per week en de klanten
betaalden ƒ1,75 voor het vernieuwen
van hakken en zolen. Behalve de
zoons werkten ook moeder Jansen en
dochter Anna mee in de zaak.
'Pietbaas' wilde weer uitbreiden. Een
moeilijkheid daarbij was, dat hij niet

kapitaalkrachtig was. Het was gebrui-
kelijk dat alle reparaties, leveranties
van maatwerk en de verkoop van win-
kelschoenen gebeurden op jaarreke-
ning. De zaak bloeide en groeide ech-
ter zo goed, dat hij voldoende krediet
kreeg om in 1910 een nieuw pand te
laten bouwen aan de Raadhuisstraat,
waar later zijn kleinzoon Herman een
schoenwinkel dreef (later Tacx en Her-
mans).
De Eerste Wereldoorlog bracht een te
rugslag. De fabricage werd stopgezet,
alleen reparatie bleef over. Het leder
was schaars en alleen via distributie te
verkrijgen. De zoons namen alle mo-
gelijke bijbaantjes aan om het hoofd
boven water te houden. Van telegram-
besteller tot eikelraper.
Na de oorlog ging het weer beter. De
eerste motor werd in bedrijf genomen:
een oude dieselmotor voor het aan-
drijven van de machines, overgeno-
men van Wijs, die al op electromoto-
ren was overgestapt. De dieselmotor
draaide tot 's avonds 10,11 uur door,
maar veroorzaakte door de knalpot
die bovenop het dak geplaatst was,
veel overlast. Dat gaf zoveel herrie, dat
de buren er niet van konden slapen en
naar het gemeentebestuur stapten.
Dit bepaalde dat de motor alleen
mocht draaien tussen 8 uur 's mor-
gens en 9 uur 's avonds.
Een typisch voorbeeld van de handels-
geest van Herman Jansen was het feit
dat hij ontdekte, dat tijdens en vlak na
de oorlog de machines in Duitsland
zeer goedkoop waren. In deze periode
ging hij dan ook vaak op en neer naar
de Messe in Wezel om machines in te
kopen voor ƒ175,- per stuk.

DE NAAM WORDT QUICK
In 1922 kreeg Hengelo electriciteit en
daarmee brak een nieuw tijdperk aan.
Jansen kreeg electromotoren die een
grote schuur- en uitpoetsmachine
aandreven. Alle zonen waren inmid-
dels in vaders zaak werkzaam. Naast
de winkel en reparatieafdeling wer-
den kinderschoenen gefabriceerd, als-
mede pantoffels en meisjesschoenen.
Dertig man was er aan het werk.
In 1925 werd een begin gemaakt met
het produceren van sportschoenen.
De naam Quick werd gelanceerd op de
Olympische Spelen van 1928 in Am-
sterdam.
De economische crisis van de dertiger
jaren gooide roet in het eten. In het
donkerste crisisjaar gaf de bedrijfsba-
lans zelfs een nadelig saldo van
ƒ3000,- aan! Liquidatie werd in ernsti-
ge overweging genomen, maar vooral
op aandrang van moeder Jansen ("Wat
moet er dan van de jongens worden?")
werd het nog een jaartje aangezien.
Tevens werd besloten te reorganise
ren. Om te beginnen door een geheel
nieuw object ter hand te nemen: de
Captain - voetbalschoen. Een gouden
greep. Zelfs Ajax en het Nederlands
elftal speelden met deze schoenen.
Polly Pil werd geïntroduceerd als mas-
cotte van Quick.
De fabricage van pantoffels, kinder- en
meisjesschoenen ging gewoon door
en daarmee gingen de zoons op reis.
Tevens werd contact opgenomen met
de fa. Oosterholt-Wiegerinck in Groen-
lo, die het zoolleder aan Quick in con-
signatie gaf en waarmee een handel in
leer en fournituren werd begonnen.
De fa. Blomesath uit Aalten bood een
agentuur aan voor herenpantoffels en
vetlederen schoenen.
Een ander belangrijk aspect van de re
organisatie was het aanstellen in okto-
ber 1932 van Pierre Raaymakers (1901-
1967) uit Dongen tot bedrijfsleider.
Eén van de zoons had hem leren ken-
nen bij een vakopleiding. Raaymakers
zou een zeer groot aandeel hebben in
de ontwikkeling van de vermaarde
Quick-sportschoenen!

De tijden werden beter en de fabricage
van de Quick-voetbalschoen werd
hoofdzaak. Een duurdere kostte ƒ4,95,
een goedkoop paar ƒ1,75. De kwaliteit
verbeterde en het afzetgebied werd
uitgebreid. Na een uitbouwing kon de
produktie opgevoerd worden tot 400
paar per week.

De oudste zonen verdwenen uit het
bedrijf. De oudste Herman Jansen
werd compagnon van de fa. Blome
sath en Anton Jansen vestigde zich als
schoenwinkelier en reparateur te Vor-
den. De tweede zoon, Theo, begon
naast zijn werk als vertegenwoordiger
in Nijmegen een schoenenzaak met
reparatieafdeling.

CREATIEF IN DE OORLOG
In de Tweede Wereldoorlog verboden
de Duitsers de fabricage van leren
schoenen, maar de Jansens waren niet
voor een gat te vangen. De zonen,
waarvan vooral Theo en Gert steeds
meer het werk van Pa overnamen,
trokken naar Amsterdam om op het
Waterlooplein afgedankte vilthoeden
op te kopen. Bij alle rijwielzaken wer-
den oude fietsbanden versierd. Van de
ze materialen werden pantoffels ge
maakt; de fabriek kon weer draaien,
waarbij veel geïmproviseerd moest
worden. Reparaties vonden plaats met
oude, opgekochte drijfriemen en met
van de ondergrondse clandestien ge
kochte en gelooide huiden.
Het aanwezige leder moest bij de Duit-
sers ingeleverd worden, maar een ge
fingeerde inbraak redde de voorraad.
Daartoe maakte men op een avond 's
avonds rond de fabriek wat gerucht,
zodat de buurman de politie waar-
schuwde dat er de fa. Jansen inbrekers
waren. Bij controle bleek alles rustig,
maar de volgende morgen bleek de hè
Ie voorraad 'gestolen': veilig opgesla-
gen in huize Jansen. Hierdoor kon di-
rect na het instorten van het Derde
Rijk de productie weer volledig ter
hand worden genomen.

Het maken van voetbalschoenen, die
nog op de bon waren, kwam snel weer
op gang. Theo Jansen kon door vroege
re connecties vergunning verkrijgen
voor het verkopen van klompen in zijn
winkel in Nijmegen. Hij reisde daar-
voor alle klompenmakers in Gelder-
land af en had op een dag wel 500
mensen in de rij voor zijn winkel
staan. Door deze verkoop van klom-
pen, de produktie van pantoffels en re
paratie van oude voetbalschoenen kon
de fabriek weer van start. Vooral die re
paraties werden zo'n succes dat het
een geweldige reclame werd. Weer
was het een van de Jansens, die weer
op het Waterlooplein een grote partij
beenkappen opkocht, waarvan men
kinderschoenrjes begon te fabriceren.
Wat later kwam ook de fabricage van
nieuwe voetbalschoenen weer op
gang.
'Losse' noppen waren een noviteit, die
een stormloop op de Quick-schoenen
teweeg bracht. Evert Lubbers, de smid,
had een machienrje gemaakt voor de
ze noppen. Om de noppen werd een
aluminium ring gelegd, die slijtage
moest voorkomen en doordrukken
voorkomen. Een nieuwtje, dat Quick
een eigen karakter gaf en een goede
naam bezorgde. Er werd besloten al-
leen met de fabricage van voetbal-
schoenen verder te gaan. In Nijmegen
kwam een Quick verkoopcentrale. De
produktie ging met sprongen om-
hoog.

Aan de vraag kon nauwelijks meer vol-
daan worden, uitbreiding was weer
nodig, m 1948 werd een fabriekspand
van R.J. Lubbers aan de Raadhuisstraat
gehuurd. Dit was het moment voor
Herman sr. om op 75-jarige leeftijd
zich minder op de voorgrond te plaat-
sen. De vier zonen Gert, Anton, Theo
en Herman namen het over, met
Raaymakers als bedrijfsleider en vanaf
1952 met HA Ritzer als procura-
tiehouder. De productie kon worden
verhoogd naar 1600 paar per week. De
omvang van de produktie en de ver-
koopcijfers werden zo groot, dat de
schoenwinkel in Nijmegen opgeheven
kon worden. Vanaf dit tijdstip produ-
ceerde Quick vooral voetbalschoenen
en later ook sportschoenen.
Quick werd een florerend bedrijf met
meer dan honderd, meest Hengelose,
werknemers. Alle toppers gingen op
Quick voetballen, het werd een begrip
in Nederland.

Bart Kroesen, die al op 13-jarige leef-
tijd bij Quick binnenstapte, wist het
nog goed: "In 1934 stopte het Neder-
lands elftal de Belgische Rode Duivels
met 93 onder de grasmat. Wat een
wedstrijd was dat, een mooiere recla-
me konden we ons niet wensen, alle
elf speelden ze op onze Captains. Dat
was de eerste schoen, die taps toelo-
pende noppen had. Later gingen ster-
ren als Faas Wilkes en Abe Lenstra al-
leen met Quick het veld op. Voor Kees
Rijvers, die in Frankrijk voetbalde,
moesten we ze precies op maat ma-
ken, omdat hij een beetje vreemde
voeten had. Ook Coen Moulijn, de Ie
gendarische linksbuiten van Feyen-
oord, liet zich regelmatig nieuw 'ge
reedschap' aanmeten."
De voetbalclub Pax had goede connec-
ties met Quick, met name toen de fa-
briek in 1957 op een steenworpafstand
kwam. Vanaf dat jaar leverde Quick
voetbalschoenen voor het eerste elftal.
Dikwijls werd als voorwaarde gesteld,
dat het trainingsbezoek aan een mini-
mumaantal moest voldoen. Later
kwam daar de complete uitrusting en
een jaarlijkse bijdrage van ƒ1500,- bij.
Pax en de leden hadden veel voordeel
hadden van de fabriek in de nabijheid.
Toenmalige voorzitter Jaap Hulshoff:
"We hadden een goede relatie met de
gebroeders Jansen. Het waren 'ver-
draaide bliksems', maar ze hielpen de
leden wel met het oplappen van
schoenen. Later toen ze eenmaal aan
de Hummeloseweg zaten, verschaften
ze de schoenen aan het eerste elftal en
waren sponsor van de club."
De Quick organiseerde zelf ook voet-
balactiviteiten, hl augustus van het ju-
bileumjaar 1958 was er op het sport-
terrein van Pax aan de Kastanjelaan
een interland tussen de jeugd van Ne
derland en België. De organisatie lag
bij de Quick en daardoor was de en-
tree gratis. Alleen een vrijwillige bij-
drage werd gevraagd voor de 'Stich-
ting Kind', waar de fabriek veel voor
deed. Op 25 juli 1959 werd het 'Polly-
Pil sporttournooi' georganiseerd. Als
extra attractie werd een wedstrijd tus-
sen de kampioenen van de 2e divisie
Oost (Go Ahead) en West ('t Gooi) geor-
ganiseerd. De baten kwamen ten goe
de aan voornoemde stichting.

VERHUIZING EN UITBREIDING
In 1957 was de fabriek weer uit zijn
jasje gegroeid. Een geheel nieuw ge
bouw werd op 26 augustus geopend
aan de Hummeloseweg. In de jaren
'60 vonden nog wat uitbreidingen
plaats tot 1200 m2 in totaal. Legendari-
sche voetballers als Johan Cruyff, Piet
Keizer en heel Oranje speelden op
Quick. Zo'n beetje alle voetballers in
Nederland werden er groot op. Ro-
buust en niet kapot te krijgen, vak-
manschap van Achterhoekse bodem.
In 1963 vond er nog een uitbreiding
plaats in de vorm van een grote hal en
in 1970 (hal en kantine) en 1976 meer
uitbreidingen. In 1963 werd in Kaats-
heuvel een nieuwe fabriek geopend,
die zich specialiseerde in damesschoe
nen. Een vulcaniseermachine gaf
Quick een voorsprong op de concur-
rentie: deze machine vulcaniseerde in
6 minuten één paar schoenen - in het
buitenland was dit 12 minuten.
Tijdens de hoogtijdagen in de jaren
zestig en zeventig was 75 procent van
de vaderlandse schoenmarkt in Hen-
gelose handen, mede door de reclame
activiteiten van de heren topvoet-
ballers. In de jaren '70 maakten de 100
medewerkers van de enige sportschoe
nenfabriek van de Benelux 350.000
schoenen per jaar. De overgebleven ge
broeders Jansen gingen met pensioen,
Gert in 1970, Anton in 1972. Voor het
eerst zat er geen Jansen meer in de di-
rectie, die nu éénhoofdig was in de
persoon van Ritzer. Vooral Gert werd
node gemist. Hij stond bekend als een
directeur die zijn personeel hielp en
als het nodig was zelf de handen uit
de mouwen te steken.

BERGAFWAARTS
In 1967 overleed Pierre Raaymakers,
de patroonmaker, een niet te vervan-
gen verlies. Zonder de Jansens ging

het eind jaren zeventig bergafwaarts
met Quick. Het niet inspelen op de
veranderende smaak was de hoofdoor-
zaak. De directie bleef vasthouden aan
het kwaliteitsprincipe, vormgeving
telde minder. Ook de fabricage van de
(in de slappe wintertijd) succesvolle
schaatsschoen werd stopgezet.
Lotto, Adidas, Puma en Nike brachten
modieuze kleuren en schoenen met
soepel leer op de markt, Quick bleef
volharden in het produceren van een
stugge, zwarte schoen. Gevolg van dit
falende management was, dat door de
steeds groter wordende concurrentie
van Italianen, Japanners en Ameri-
kanen de markt overnamen. In 1982,
het jaar dat M. Smeets de taken van
Ritzer overnam, was de productie ge
daald naar de helft tot 1972.
De teloorgang leidde in 1986 toch nog
tot een onverwacht faillissement. Een
unieke actie volgde: het bedrijf werd
bezet en vijftien medewerkers hervat-
ten de produktie. De actie haalde de
landelijke pers, maar het mocht niet
baten. Ontslag voor tientallen werkne
mers. Medewerkers verklaarden dat
dit nooit was gebeurd, als er een opvol-
ger van Jansen in de directie had kun-
nen blijven. De nieuwe directeur P. de
Lange zette na enige maanden een
nieuwe Quick BV op in afgeslankte
vorm. De werkzaamheden werden
voor een groot deel naar Portugal ver-
plaatst, maar ondanks een langlopend
contract met het Nederlands leger
voor de leverantie van 100.000 sport-
schoenen bleef Quick Sports in de ge
varenzone. Toen bleek dat de order
zou worden uitgevoerd door de fa-
briek in Portugal (vlak voor het bank-
roet door Quick stopgezet) ging de or-
der niet door. De directie moest eind
1991 weer elf werknemers ontslaan.
Opnieuw leek er weer even hoop, na
een contract met de Duitse fabrikant
van sportartikelen Uhl, maar ook dat
mocht niet baten.
hi maart 1992 viel definitief het doek
voor de Quick. Een Hengelose tak van
industrie was historie geworden. Een
tak waar vele Hengelose gezinnen hun
brood mee verdiend hadden en er ook
veel gezelligheid gekend hadden. In
1993 werd het pand gekocht door het
bedrijf Rijnstaal BV uit Arnhem, dat
pandraad produceerde voor de staalin-
dustrie. Een aantal jaren daarna nam
Minteq het over.

EEN NIEUWE START
In 1999 raakte de HEAO-student Fe
renc van der Vlies in de lappenmand
met een afgescheurde kruisband. Bij
die 'gelegenheid' schreef hij zijn afstu-
deerscriptie over Quick. De Zuid-Hol-
landse man uit Strijen had altijd al
een voorliefde voor voetbalschoenen
en Quick in het bijzonder. Hij zocht de
geschiedenis uit met in het achter-
hoofd het plan om Quick opnieuw op
de markt te brengen. Weer ter been
ging Van der Vlies op onderzoek naar
Hengelo. Hij kwam in contact met na-
zaten van de familie Jansen die de
rechten van het merk verkochten aan
Van der Vlies.
Inmiddels is Quick weer springlevend.
Met compagnon Rinie van Trigt heeft
Van der Vlies met eigen middelen de
schoen weer op de markt gebracht. De
schoenen worden geproduceerd in Ita-
lië en Vietnam, terwijl het product
vanuit Strijen aan de man wordt ge
bracht. In het straatbeeld is de schoen
weer terug. De zgn. sneakers - de
sportschoen van 30 jaar geleden - zijn
een rage onder de hedendaagse jeugd,
waarvan ook Quick zijn graantje mee
pikt. Ondanks de grote concurrentie is
ook de Quick-voetbalschoen weer op
de vaderlandse voetbalvelden te vin-
den. Vorig jaar nog was een documen-
taire op tv over de rentree van Quick,
met ook opnamen vanuit Hengelo.
Van der Vlies heeft nog wel een
droom. "Ik zou graag zien dat een deel
van de schoen weer wordt geprodu-
ceerd in Nederland. Het mooiste zou
zijn weer een fabriekje in Hengelo te
beginnen dat kleinschalig zou produ-
ceren. Dat zou het ambachtelijke ge
voel weer terugbrengen."

WJ.M. Hermans
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www.hansrijntjes.nl

Trimsalon Molenkamp
ten begrip onderde nonnen

Behandeling op afspraak
Gedipl. trimsters, samen 60 laar ervaring

www.dierenspeciaalzaak.com
www.vijverpomp.nl
www.hondenbrillen.nl
www.canto.nl

s t, e h, j „, www.hondenkleding.nl
Dierbaar ONZE NIEUWSTE SITE

WWW.HONDENFIETSKAR.NL

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

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

houtvezel los
houtvezel balen

zaagsel los
zaagsel baaltjes
zaagsel zakken

afvalhout
houtchips
houtffrees

houtschillen
manegebodems

ALL, ROUNBBV

lel, 0314 - 62 12 04 * info@allroundbv.nl
fax. 0314 - 62 32 82 * www.altroundbv.nl

wij zijn op zoek naar:

CV-SERViCE MONTEUR
* klantenwerk
* zelfstandig kunnen werken
* rijbewijs B-E
* het meedraaien van storingsdienst
* woonachtig in een straal van 20 km

ELEKTRA MONTEUR
* besturings-techniek
* kennis van CV-systemen gewenst
* beveiliging
* het meedraaien van storingsdienst
* klantenwerk
* rijbewijs B-E

Uitsluitend schriftelijk reacties naar onderstaande adres

voor informatie kunt u bellen met

dhr. W. Veenbrink 06-52072290

expert (S) Zelhem
Afd. installatie Techniek
Kerkweg 3, 7021 CM Zelhem

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

De nieuwe zijn uit!
Profiteer nu van de vroegboekkortingen.

Wij hebben alvast voor u geselecteerd:

Alanya
303,-v.a. p.p.

Prijsgarantie

Adviesgarantie

Boeken op afspraak

Stationsstraat 7, Zelhem

T . 0 3 1 4 - 6 2 6 1 7 1

E-mail zelhem@vakantiexperts.nl

8 dagen, vliegreis, hotel**** o.b.v. half pension
Vertrek februari en maart 2005

of reis naar www.zelhem.vakantiexperts.nl AVANTI

Politie zoekt
slachtoffers en getuigen

mishandeling
In het onderzoek naar het overlijden van een 20-jarige Doetinchemmer tracht de politie een zo
volledig mogelijk beeld te krijgen van wat er die avond en nacht in- en rond de horecazaak in
Heelweg (gemeente Oude IJsselstreek) gebeurd is. Zij wil dan ook in contact komen met jongeren
die op de bewuste nacht van zaterdag 29 op zondag 30 januari mogelijk ook klappen hebben
opgelopen. Vandaag is in verband hiermee een 28-jarige Doetinchemmer aangehouden. Ook zoekt
de politie contact met getuigen die zich tot nu toe om wat voor reden dan ook niet hebben gemeld.
De politie heeft sinds afgelopen zondag tientallen personen gehoord om duidelijkheid te krijgen over
het gebeurde.

Hierbij is niet alleen gekeken naar het moment waarop
het slachtoffer op de parkeerplaats een klap heeft
gekregen. Ook probeert de politie een beeld te krijgen
van de sfeer en eventuele gebeurtenissen eerder die
nacht.
De politie wil weten welke personen zich in het
gezelschap van de aangehouden verdachte en van het
slachtoffer bevonden. Inmiddels hebben drie personen
aangifte gedaan van het feit, dat zij die nacht ook mis-
handeld zijn. Ook hier probeert de politie te achter-
halen of dit op zichzelf staande incidenten betreft of dat
er verband bestaat tussen de aangiften. Verder onder-
zoekt de politie wie bij een mishandeling betrokken
is/zijn geweest.
In verband met een mishandeling die eerder die nacht
plaatsvond is een 28-jarige man uit Doetinchem aange-
houden. De man is ingesloten en de politie neemt deze
mishandeling, zoals vermeld, in het totale onderzoek
mee.
Eventuele slachtoffers en getuigen worden dringend
verzocht contact met de politie op te nemen via tel.
0900- 8844 of via het Meldpunt Meld Misdaad
Anoniem.

Verras wi£

Wie wil je verrassen
met een gratis boeket?

14 februari zullen er 15 gelukkigen
zijn die een boeket thuis bezorgd krijgen.

Vul de bon in de zaak
in en doe mee!

Al 8 jaar de beste kwaliteit
voor de scherpste prijs

ZONWERING
ROLLUIKEN

40<* 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

Beo
Zelhem - Hengelo - Varsseveld - Doetinchem



Ideaal maakt single Bronckhorst
met Medler 4

De bewoners
van Zelhem,
Hengelo, Steen-
deren, Vorden,
l l u m t n o l o en
Keppel en de
vele kleine ker-
nen die daartoe
behoren, wonen
sinds de jaar-
wisseling ineens
in de nieuwe
gemeente
Bronckhorst.
Voor velen is er
niets veranderd,
want ze wonen
nog op dezelfde
plek en alles
lijkt het zelfde
als voorheen,
maar men
woont wel in een
prachtige ge-
meente die
bruist van de
energie, veel
mooie plekjes
kent en trots
mag zijn op
haar inwoners.

Om dit gevoel te ondersteunen heeft
Ideaal samen met Medler 4 een single
opgenomen. De tekst is geschreven
door Ideaal presentator Hugo
Heideman. De melodie is van een oud
Frans liedje, maar bij de meeste
mensen beter bekend als het 'Wiekens
Volkslied'. Dinsdag 8 februari wordt
de single officieel gepresenteerd bij
het nieuwe gemeentehuis van Bronck-
horst. Om 16.45 uur zal het eerste
exemplaar worden uitgereikt aan
burgemeester en wethouders van de
gemeente Bronckhorst. Aansluitend
zal Medler 4 live optreden en het num-
mer ten gehore brengen.
Vanaf woensdag 9 februari zal de sin-
gle op verschillende plaatsen in de
gemeente Bronckhorst verkrijgbaar
zijn. De single gaat € 4,50 kosten en is

te koop bij een groot aantal winkels in
de regio.
Super de Boer en Aalderink-
Steenderen, Welkoop-Toldijk, Super
de Boer, Yvonne & Wilbert
Grotenhuys-Vorden, Dutch PC Store-
Vorden, Tankstation Bim-Velswijk,
Super de Boer, Hollak-Zelhem,
Looman Renault dealer, tankstation en
wasstraat-Zelhem, Spar Supermarkt
Hesselink-Halle, Welkoop-Hengelo
(G), Super de Boer Rinders-Hengelo
(G), Expert Arendsen-Hengelo (G),
Spar supermarkt Janssen-Hummelo,
Tuincentrum Bloemendaal-Drempt en
in de studio van Radio Ideaal in
Zelhem.
Radio Ideaal is te beluisteren op de fre-
quenties 105.1 Mhz — Zelhem en
Hummelo en Keppel, 105.8 Mhz -

Hengelo, Hummelo & Keppel en
Vorden, 106.5 Mhz - Steenderen en
Hummelo en Keppel. Op de kabel is
Ideaal te ontvangen op 87.5 Mhz en
93.1 Mhz.
TV Ideaal is in Hengelo te bekijken op
kanaal 53- (726,25Mhz).
In Steenderen op kanaal b2+
(256,OOMhz) en in Zelhem op kanaal
52- (715,75Mhz). Op de hiernavol-
gende internetsite www.ideaal.org
vind u meer informatie. Maak als
inwoner op www.ideaal.org kennis
met uw nieuwe gemeente, onder de
kop gemeentenieuws vindt u veel
informatie over de gemeente
Bronckhorst, een fotoboek met al die
mooie plekjes in Bronckhorst en een
shoutboard waarop u kwijt kunt wat u
wilt zeggen over Bronckhorst.

Project Lionsclub
afgerond

LionsclubWisch *de Hamelandse Marken'
heeft in samenwerking met de Moeder
Theresa Stichting te Ulft de bouw van een
bad- en wasgelegenheid in het Roemeense
dorpje Salard. Tevens zijn er twee huisjes
gebouwd.
De Moeder Theresa Stichting is in
Roemenië bezig met een groot sociaal won-
ingbouwproject voor de daar, onder
erbarmelijk slechte omstandigheden,
wonende zig-euners.
De totale projectkosten bedroegen €
48.000,-. Het project is mede mogelijk
gemaakt door financiële ondersteuning
(50%) van het Programma Maatschappelijke
Transformatie Midden- en Oost-Europa
(Matra) van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. De aanvraag liep via het N.C.D.O. in
Amsterdam (Nationale Commissie voor
Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling).
De benodigde gelden zijn bijeengebracht uit
de opbrengst van de jaarlijkse 'Goed Goed'
markt in Ulft, enkele donaties en een bij-
drage uit de opbrengsten van de actie 'Coins
for Care', het inzamelingsproject van 'oud
geld'.

Oudpapiercontainer
P.C. Nijman-
IJzevoorde

De oudpapier-container staat van 17 t/m 19
februari a.s. bij de P.C. basisschool Nijman.
U kunt het papier, natuurlijk ontdaan van
plastic en ander materiaal dat niet in de
papierbak thuishoort, komen brengen. Van
14 t/m 19 februari staat er ook een container
bij de fam. Van Leur aan de West-
Noorderbroekweg 7 in Westendorp.

Ernstig gewond na
mishandeling

Heelweg
Een 20-jarige jongeman uit Doetinchem
raakte in de nacht van zaterdag 29 op zondag
30 januari omstreeks 03.15 uur ernstig
gewond toen hij op de parkeerplaats van een
horecazaak in de Heelweg werd geslagen en
daarbij kwam te vallen. Hij raakte daarbij
buiten bewustzijn. Na opvang door medew-
erkers van de EHBO van de horecazaak

kwam het slachtoffer weer bij kennis en liep
vervolgens met vrienden de deur uit. De
jongeman werd vervolgens door zijn vader
opgehaald en naar het Slingelandziekenhuis
gebracht. Daar bleek bij nader onderzoek dat
het slachtoffer ernstig hoofdletsel had
opgelopen. Hij werd voor verdere behandel-
ing overgebracht naar het Radboud-xieken-
huis in Nijmegen.
De politie werd zondagochtend van het inci-
dent op de hoogte gebracht en is onmiddel-
lijk een uitgebreid onderzoek gestart, waar-
bij meerdere getuigen werden gehoord.
Zondagavond kon een 18-jarige jongeman
uit Doetinchem worden aangehouden. Hij
werd voor nader onderzoek ingesloten.
Dinsdagmorgen l februari overleed het
slachtoffer in het Radboudziekenhuis. De
18-jarige jongeman is daarop voorgeleid
voor de Rechter-commissaris in Zutphen.
Het Bureau Slachtofferhulp is ingezet voor
de opvang van de direct betrokkenen.

Jongeman
verdacht van

brandstichtingen
De politie heeft dinsdag l februari een 23-
jarige jongeman uit de gemeente
Bronckhorst aangehouden. Hij wordt ver-
dacht een tweetal branden te hebben
aangestoken. Na verhoor werd hij in vrijheid
gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal
opgemaakt.
Na de laatste brandstichting in de nacht van
zaterdag 13op zondag 14 november werd de
identiteit van de verdachte bekend. Die
nacht werden in de entree van een bankge-
bouw aan de Raadhuisstraat in Hengelo (G)
twee posters in brand gestoken. De brand
werd gedoofd door een kameraad, maar had
enorme gevolgen kunnen hebben omdat het
plafond in de entree van hout is. Ook bleek
het balieglas met een viltstift te zijn
beschreven. Aan de hand van camerabeelden
kon de verdachte worden achterhaald.
De jongeman wordt tevens verdacht van een
tweede brandstichting, die in de nacht van
11 augustus vorig jaar plaats vond. Toen
werden omstreeks l .00 uur bij een benzines-
tation aan de Rondweg in Hengelo (G) een
vuilcontainer en een aantal kartonnen dozen
in brand gestoken. Door de hitte van het
vuur knapten enkele stenen van het ben-
zinestation. Ook hier bestond gevaar voor
verder gevaar voor het complex, maar de
gealarmeerde brandweer kon het vuur tijdig
doven.
Tegen de jongeman wordt proces-verbaal
opgemaakt.

Verkeer van rechts gaat voor

Met de herinrichting van het dorp Zelhem
zijn ook de voorrangsregels op een aantal
kruispunten aangepast. Zo staat er op de
Hengeloseweg al voor de kruising met de
Magnoliaweg het bord 'Einde voor-
rangsweg', waardoor het kruispunt een

kruispunt van gelijkwaardige wegen wordt
en dus het verkeer van rechts (komend b.v.
uit de Magnoliaweg, vanaf de parkeer-
plaats bij Super de Boer Hollak) voorrang
heeft.

Ook de kruising met de Ruurloseweg (zie foto) is
sinds de herinrichting 'gelijkwaardig'. Wellicht
bent u daar al aan gewend, maar weet u ook dat de
fietsers komend vanaf de Markt (eenrichtingsver-
keer behalve fietsers) voorrang hebben. Dit geldt
ook voor fietsers komend uit de Plantsoenstraat.
Een andere opvallende verandering is de kruising
Stationsplein met de Stationsstraat - Zuivelweg

(zie foto). Daar zijn de voorrangsborden wegge-
haald en heeft dus verkeer van rechts voorrang.
Wellicht had de gemeente er goed aan gedaan om,
in navolging van de bebouwde kom van Hengelo
(G), te bepalen dat overal binnen de bebouwde
kom de 'rechts gaat voor' regel geldt. Dat is wel
even wennen, maar geeft uiteindelijk waarschijn-
lijk de grootste veiligheid.



Valentijnsdag

16.00 aar -18.00 aar

enarws
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Valentijn Traiteur
Verras uw Cupido met een overheerlijk

4-gangen menu/ lekker thuis.
Af te halen op n t/m 14 februari

aan de receptie balie van Avenarius

AAenu a Euro 19/50

Carpaccio van huisgemarineerde zalm
met olijven room en foccacia brood

* * *
Licht gebonden ossenstaart soep

met groente parels
* * *

"Steak en croute"
dubbele biefstuk in korstdeeg

fmet haricots vert rolletje en mini krieltjes
geserveerd met een rode wijnsaus

* * *
Tiramisu taartje (voor 2 pers)

met een coulis van rode vruchten

Dorpsstraat i/ 7161 AW Ruurio
tel. 0573-451121, fax 0573-453/44

14 februari

Valentijnsdag
Geef

voor 12 februari
je bestelling aan
ons door en wij
doen er (gratis)

een doosje
Celebratlons
(chocolade)

bijl

14 februari
bezorgen wij gratis

(in de omgeving Vorden)

•B^H Bloemen
Woondecomties

Cadeaus

De Vbrdense Tuin
Raadhuisstraat 11, 7251 M Vorden • Tel. (0575) 55 52 22

only men shoppin
v-oorjon& en oad

1CP/o
(maar dan aween v-oor mannen J

14
voor de vrouwen

jon*} en oaa

76.00 aar-fS.00 aar

me &ortin4>
en een

Natuurlijk bij

SPEELGOED ^^ • . ••••̂ ••̂ H BVB^ ̂ B^
HUISHOUD-EN •—^ J B^̂

rz?E
sKHop O U C l C rlo

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Dromen...
SHOWAGENDA
M a a n d a g 14 f e b r u a r i ,
L o c h e m , S c h o u w b u r g

D i n s d a g 15 f e b r u a r i ,
Loo, Z a a l B e r e n d s e n

Z o n d a g 27 f e b r u a r i ,
B e c k u m , w a p e n v a n B e c k u m

v o o r i n f o r m a t i e , ' r e s e r v e r i n g e n
of een a f s p r a a k kunt u be l l en
naa r : 0544 - 481222

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001
www.oldelettink.nl
e-mail: info@oldelettink.nl

WEEKMENÜ:
Deze week alleen afhalen € 6,OO

• Champignonsoep
Verse kip knotsen met aardappelkroketjes en roerhak

groenten
Ander gamituur € 1,00 extra

WEEKENDMENU:
afhalen € 8tOO za. 12 + zo. I3febr.

• Proeverij 't Olde Lettink (2-gangen verrassingsmenu)

Wegens vakantie is het restaurant van zat. 5 t/m zat. 12
febr. gesloten. De cafetaria blijft gewoon geopend

idag 13 februari VALENTIJNS-BUFFETt
met voor iedereen een leuke attentie!

Voor reserveringen: (0575) 55 40 01
Tot ziens bij 't Olde Lettink

14 februari
Valentine's

dag
Bistro de Rotonde in "style"

geopend vanaf 16.00 uur!
Tot ziens...

Bistro De Rotonde,
Kerkstraat 3, Vorden

csselink
W W W . B E I J E R B E S S E L I N K . N L

Ü R U I D S M O D E & P A R T Y K L E D I N G

M K K S T K R N K L I S S K X S T K A A T 2 3 B I , l,T R U M



12,5 jaar Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys

"Heb je nog een paar minuten, ik
moet nog wat regelen", zo zegt Wil-
bert Grotenhuys, onderwijl druk
bezig met het geven van aanwijzin-
gen aan vakmensen die aan de bui-
tenkant van de winkel en op het
dak van het pand aan het werk
zijn. Ook in de winkel zelf volop ac-
tiviteiten. "Het geheel moet er over
een paar dagen strak uitzien", zo
zegt Wilbert, die zich andermaal
verontschuldigt. Hij pakt een be-
zem en emmer om nog wat rom-
mel op te vegen. "Zo ben ik ooit in
dit vak begonnen. Als ondernemer
zelf alles aanpakken, soms wel ze-
ven dagen in de week. Toen hadden
Yvonne en ik nog geen kinderen.

In die tijd waren we ook regelmatig op
zondag in de winkel te vinden. Kregen
we kritiek van klanten "moet dat nou
op zondag". Naarmate onze winkel
groter werd en het aantal personeels-
leden toenam, heb ik er toch wel aan
moeten wennen dat mijn werkzaam-
heden anders werden. Thans meer
achter de schermen, meer manager
met alles wat daarbij hoort zoals de
P.R., aansturen personeel, manage-
ment-informatiesysteem bijhouden
e.d.", zo zegt Wilbert. Echtgenote
Yvonne neemt taken als kassabeheer,
computersysteem, scanning, reclame
en dat soort zaken voor haar rekening.
De besprekingen met het kader doen
Yvonne en Wilbert beiden.

"We hebben elkaar nodig en vullen
elkaar goed aan. Ik ben altijd erg
enthousiast, heb bepaalde dingen in
mijn hoofd die ik meteen en snel wil
oplossen. Yvonne brengt vaak, door
een enkele rake opmerking, mijn en-
thousiasme weer in de juiste propor-
ties terug", zo zegt Wilbert die er bij
vertelt dat het echtpaar zaak en privé
goed gescheiden kan houden. Vanaf
's morgens tot 17.00 uur is het de winkel,
daarna het gezin. Wij hebben twee
kinderen Björn van 8 en Daphne van
vier en die hebben onze aandacht ook
nodig", zo zegt Wilbert.

Vrijwel tegelijkertijd met het 12,5 jarig
jubileum ondergaat de winkel aan
de Dorpsstraat een facelift. Wilbert:
"Super de Boer wordt "Refresh Express",
dat wil zeggen dat de winkel in ver-
schillende fases wordt opgefrist. Daar-
toe hebben september vorig jaar een
200 Super de Boer ondernemers uit
geheel Nederland besloten. Kijk hier
bij ons in de winkel heeft elke afdeling
een eigen kleur gekregen dwz. AGF
(rood); zuivel (blauw); vers vlees (licht-
groen); brood (oranje); wijn (geel) Bo-
vendien heeft elke afdeling zijn eigen
icoon, bijvoorbeeld een spinazieblaadje
bij de groenteafdeling.

NEK UITSTEKEN
Verder meer private labels, de actie-
straat is compleet vernieuwd. Bij elk
gangpad een groepsaanduiding en bij
de koeling een datum aanduiding, dit
laatste in verband met de houdbaar-
heid van het product. Al met al meer
service richting consument", zo zegt
Wilbert Grotenhuys. De buitenkant
van het pand krijgt ook een eigentijd-
se kleur (turquoise groen) en dat alles
opgevrolijkt met vlaggen. "Refresh

mijn buurman Aldi, heb ik mijn om-
zet kunnen handhaven, sterker nog,
in een paar groepen zijn we zelfs nog
gestegen", aldus Wilbert die vol lof en
met respect over zijn 47 medewerkers
praat. De zomermaanden geven een
omzetstijging van 20 procent te zien.
Wilbert: "Deze stijging en ook de
vakanties, worden opgevangen door
vulploeg medewerkers en parttimers
die v/e zelf hebben opgeleid. Dus zijn
alle partijen tevreden", zo zegt hij.

Hij voegt er nog een ander aspect aan
toe. "Door deze prijsdaling is de onder-
nemer genoodzaakt om heel erg kri-
tisch naar sponsoractiviteiten richting
verenigingen e.d. te kijken". Zelf wil-
len Wilbert en Yvonne de sponsoring
intact houden. "We willen absoluut
niet dat zij door prijsoorlogen de dupe
worden". Dat Wilbert Grotenhuys ooit
ondernemer zou worden, zat er van
jongs af al in, mede doordat zijn ou-
ders in Hengelo een kledingzaak had-

Express" houdt voor de zelfstandige
Super de Boer ondernemer (waartoe
ook Wilbert en Yvonne Grotenhuys
behoren) in dat men verplicht is om
95 procent van de producten bij de
organisatie (Laurus) af te nemen. "Hier-
voor gelden niet alleen regels voor de
ondernemer, maar andersom ook dui-
delijke regels vanuit de organisatie
naar ons toe", zo legt Wilbert uit.
De Vordense ondernemer wil graag
zijn nek uitsteken en wil de lat voor
zich zelf hoog leggen. Zegt hij: "De ben
net als Yvonne kritisch, voor mij van
het allergrootste belang dat ik met
mijn zaak kan doorgroeien en daarbij
wil ik actueel blijven. Qua omzet ben
ik tevreden. Ondanks de komst van

PRIJZENOORLOG BAART ZORGEN
Wat hem toch wel zorgen baart, is de
prijzenoorlog die al maanden aan de
gang is. Wilbert: "Een zeer slechte situ-
atie voor de economie. De prognose is
dat dit jaar circa 300 winkels moeten
sluiten. Dat houdt in, nog meer werke-
loosheid. Daar komt nog bij dat deze
prijzenoorlog zijn weerslag heeft op
de ambachtelijke beroepen, denk aan
slagers, bakkers, de groenteboeren.
Die worden door de lage prijzen in de
supermarkt ook in hun bestaan aan-
getast en dat is niet goed. Ik hoop en
verwacht dat er spoedig een eind
komt aan deze prijzenoorlog. Je schiet
er met zijn allen totaal niets mee op,
integendeel zelfs, "zo zegt Wilbert.

den. Na eerst bij Quick in Hengelo
nopjes onder de voetbalschoenen te

hebben gedraaid, kwam Wilbert in
1979 in aanraking met het super-
marktgebeuren.

Hij ging toen werken in supermarkt
Veenendaal aan de Weg naar Laren in
Zutphen. Vanaf 1985- 1988 werd hij
assistent bedrijfsleider bij de VS in
Hengelo, waar hij ook Yvonne leerde
kennen. Vervolgens weer terug naar
de "Weg naar Laren". In 1990 bedrijfs-
leider bij Vezo in Eerbeek (Vezo had nl.
VS supermarkten overgenomen). Wil-
bert: " In april 1992 werd mij medege-
deeld dat Unigro een ondernemers
echtpaar zocht en of dat iets voor ons
was. Yvonne zei meteen spontaan "ja
dat doen we". En zo ging het ook. Op 3
augustus 1992 zijn we gestart aan de
Smidstraat, vandaar ook ons 12,5-jarig
jubileum dat afgelopen week gevierd
werd met een "Moonlight Shop-
avond", met behalve op tabak en em-
ballage, een korting van 12,5 procent
op alle artikelen. Wilbert Grotenhuys
toonde zich deze donderdagavond
zeer ontroerd door de overweldigende
belangstelling. "Het heeft mijn stout-
ste verwachtingen overtroffen", zo
sprak hij. Het was voor het publiek
trouwens leuk winkelen met al die
gratis verstrekte hapjes en drankjes!
Een gitaar spelende cowboy zorgde
bovendien voor een gezellig sfeertje.

In 1997 werd de Vezo aan de Dorps-
straat overgenomen door Unigro. Toen
plotsklaps twee supers in Vorden. Wil-
bert: "Ik kreeg toen de kans om van
twee supers, één te maken, waardoor
een personeelsbestand van 62. Een
hectische periode, twee culturen bij
elkaar te brengen. Ik ben er best wel
trots op dat het samengaan zonder
verplichte ontslagen is verlopen. De
jaren daarna is het aantal personeels-
leden geslonken naar het huidige
aantal van 47. Ook zonder ontslagen,
medewerkers die weg gingen werden
niet vervangen. Maar dat had alles te
maken met de intrede van de auto-
matisering en de verbetering van de
verkooptechnieken in de afgelopen
jaren", zo zegt Wilbert Grotenhuys.

Hoofdprijs een auto
In verband met het 12,5-jarig jubileum werd er de afgelopen maan-
den bij Super de Boer van Yvonne en Wilbert Grotenhuys een actie
gehouden. Bij aankoop van boodschappen ter waarde van euro 12,50
kregen de klanten een stempel. De volle stempelkaart (20 stempels)
konden bij de supermarkt worden ingeleverd. Dinsdag 15 februari
vindt er om 19.00 uur op het parkeerterrein de trekking van de actie
plaats. De hoofdprijs is een auto, een Chevrolet Kalos! Daarnaast zijn
er nog een twaalftal prijzen te winnen: twee mountainbikes, mag-
netron, DVD speler, horloge, een dart spel en vier levensmiddelen-
pakketten ter waarde van 25 euro.



HET ENIGE ECHTE
TEMPUR*

DRUKVERLAGENDE
MATRASSEN EN KUSSENS

Winter opruim ings aanbiedfngen
SUPER VOORDELIGE MATRASSEN

Polyether Koudschui'm
SG 40 SG 45 strechtijk

anti-allergisch anti-allergisch
16 cm met 3 comfortzones

.
80 - 190/200 van

90 - 190/200 van

90 - 210 van

90-220 van

140 - 200 van

160 - 200 van

180 - 200 van

144,-

164,-

185,-

227,-

253,-

290,-

voor 109*" van

voor 119,- van

voor 129,- van

voor 149,- van

voor 179»- van

voor 199,- van

voor 229,- van

199.-

219,-

259.-

289,-

329.-

379.'

439.'

voor

voor

voor

voor

voor

voor

voor

159.-

179.-

199.-

225,-

269,-

3*9.-

3*9.'

Latex
met 3 comfortzones
strechtijk met rits

2 hardheden

van

van

van

van

van

van

van

362,-

407.-

452.-

495.'

679.-

77<V

885,-

voor

voor

voor

voor

voor

voor

voor

279.-

299.-

349.-

389.-

449.'

499.-

599.'

Pocketverïng
strechtijk
20 cm dik

2 hardheden en 3 comfortzones

van

van

van

van

van

van

van

_
385.-

417.-

485.-

505.-

685,-

782,-

895.-

voor

voor

voor

voor

voor

voor

voor

279.-

299.-

349.-

389.-

449.'

499.'

599.'

Pocket de luxe
latex afdeklaag

500 gr. wol 7 zones
strechtijk 22 cm. dik

van

van

van

van

van

van

van

717.-

768,-

847.-

884,-

1196,-

1367.-

1536,-

voor

voor

voor

voor

voor

voor

voor

509.

549.

599.

629,

849.

969,

1089,

Vouwbed
met wielen en matras 90/200 HU 129»"

Boxsprfng
In diverse stoffen mogelijk

70, 80 of 90 breed 190 of 200 lang

evt. ook andere maten mogelijk! Houten vouwbed/logeerbed

DU 129>" met lattenbodem 80 - 200

incl. zwenkwielen en matras RU 299»"

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

zodat u geen hinder ondervind van de
middennaad

normaal 2995,- nu slechts 1795»"

Trendy Bedbank
Chroom frame, matras en armsteun met
zwarte stof bekleed

nu 499,-

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

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

Senioren ledikant
Licht eiken of kersen alle onderdelen mooi afgerond

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

Slaapkamer Kopenhagen

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

210 of 220 lengte is

mogelijk!

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR

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

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

afe 't oin dape-n



Constdente Ingrid Bos wijst bij "Wegwijzer"
de mensen maar al te graag de weg!

HM Motocamp 2006, toegewezen
aan VAMC De Graafschaprijders

Sensire
Wehme

-

kapsalon/pedicure X
De Weide -f
management
Den Telder
Thuiszorg

Welzijn Ouderen
WegWijZer
groepsopvang

expositie
verg.ruimte Enck 1,2,3

toko
dagopvang

De koffie wordt geserveerd in een mok met opschrift 'WegWijzer (0575)
55 31 59'. 'Als ik hier de koffie uitdrink, kan ik onderwijl rustig naden-
ken over allerlei vragen', zo grapt Ingrid Bos, sinds kort de consulente bij
WegWijzer, een informatiepunt voor Wonen, Welzijn en Zorg. "WegWij-
zer is één van de twee secties van de overkoepelende "Stichting Welzijn
Vorden'. De andere sectie is Welzijn Ouderen Vorden', waar Louise van
Uden de scepter zwaait. De initiatiefnemers van 'WegWijzer' waren des-
tijds de gemeente Vorden, Zorgkantoor Agis, woningcorporatie De Soe-
pel' en de zorgorganisaties Sensire en Sutfene. Officieel heeft 'WegWij-
zer' haar deuren voor het publiek op 3 januari jongstleden geopend.

Ingrid Bos-Misker, de pas benoemde
—r' consulente van "WegWijzer" startte

haar werkzaamheden al in december.
Zij heeft inmiddels een knus kantoor-
tje betrokken in woonzorgcentrum
Sensire De Wehme aan de Nieuwstad.
Het is de bedoeling dat het informatie-
punt in een later stadium verhuist
naar de nog in het centrum van Vor-
den te bouwen MFA (multifunctionele
accommodatie). Het kantoor van In-
grid Bos, is hooguit twee meter verwij-
derd van het kantoor, waar Louise van
Uden haar werkzaamheden voor de
sectie "Welzijn Ouderen Vorden" ver-
richt. Ingrid Bos vindt dat wel prettig,
zo direct om de hoek een buurvrouw
als Louise.

"We kunnen daardoor heel gemakke
-̂ . üjk snel overleggen, Louise is tevens

Ouderenadviseur, dus zijn er ook be-
paalde raakvlakken. Vooral in deze be-
ginfase kan ik met vragen bij haar te-
recht", zo zegt Ingrid Bos. Ook onder-
vindt zij veel steun van haar "coach"
Gerben Sterringa met wie ze veel din-
gen bespreekt.

De taak van de consnlente van Weg-
Wijzer is, (heel simpel gezegd) om te
voorkomen dat mensen die op zoek

-* zijn naar informatie van het kastje
naar de muur worden gestuurd. Wim
Enzerink, voorzitter van de "Stichting
Welzijn Vorden" formuleerde het des-
tijds tijdens de officiële start heel tref-
fend: "De bedoeling van WegWijzer is,
dat mensen nu snel zicht krijgen op
de mogelijkheden van diensten en on-
dersteuning. WegWijzer wijst U de

--w weg", zo sprak Enzerink bij die gele
genheid.

VERGAARBAK
Ingrid Bos is dus de consulente die de
mensen daadwerkelijk de weg moet
wijzen. Zegt ze: "Het eigenlijke werk
moet nog beginnen. De afgelopen we-
ken heb ik mij vooral bezig gehouden
met het opzetten van dingen vanuit
"het niets". Vanaf het inrichten van
het kantoor, het ontwerpen van brief-
papier, het opzetten van een automa-

"* tiseringssysteem. Vooral heel veel na-

vraag doen en zoeken. Proberen er
achter te komen wat er zoal te doen is
in Vorden. Het "bezoeken" van websi-
tes, zoals de Website Pro Wonen, web-
site gemeente Bronckhorst, website
Stichting MEE (deze website geeft in-
formatie aan mensen met een beper-
king), website Sensire, website Welzijn
Ouderen in Vorden etcetera. Verder
ben ik druk bezig een eigen netwerk
op te bouwen. Ik moet zeggen dat de
"vergaarbak" bijna gevuld is", zo zegt
Ingrid Bos lachend.

Zij is er van overtuigd dat ze als consu-
lente veel voor mensen kan beteke
nen. "Het is voor de inwoners van Vor-
den natuurlijk ook nieuw en willen ze
weten wat "WegWijzer" nu precies
doet en wie is toch die consulente? Ik
zie mijn taak primair als " hulpvraag
verhelderen". Ze kunnen bij mij te-
recht met vragen over bijvoorbeeld de
identiteitskaart, aanpassingen douches,
vragen over aanleunwoningen, dag-
verzorging, mantelzorg, noem maar
op. Zijn er vragen over Pro wonen (De
Stiepel) dan kunnen ze bij mij een in-
schrijfformulier halen.

Kortom ik wil de mensen bij al deze
vragen, adviseren, de weg wijzen en
aangeven tot wie ze zich het beste
kunnen wenden.

Vorige week was ik op bezoek bij een
ouder echtpaar die met de vraag wor-
stelde "moeten we hier blijven wonen
of moeten we wat anders zoeken"?
Dan komen er tegelijk een aantal an-
dere vragen aan de orde over bijvoor-
beeld maaltijdvoorziening en de ver-
schillende soorten "zorg" die er zijn.
Wat opvalt, de mensen komen lang
niet altijd bij een eerste vraag binnen.
Soms zit er een vraag achter een vraag.
En wat zo leuk is, dikwijls hebben ze
dan zelf al een oplossing. Trouwens
het zijn veelal de vrouwen die bij Weg-
Wijzer aankloppen". Ingrid Bos hoeft
niet lang na te denken over de vraag
wat zij zo leuk vindt aan haar nieuwe
baan. Zegt ze: "De kleinschaligheid, de
cliëntgerichtheid, de klantvriendelijk-
heid, het zelfstandig werken.

ARGUSOGEN
Vergeet niet, WegWijzer is niet alleen
nieuw voor Vorden, maar ook nieuw
voor de hele gemeente Bronckhorst. De
denk dat iedereen met argusogen gaat
kijken hoe zich WegWijzer in Vorden
ontwikkelt", zo zegt Ingrid Bos. Ze
heeft deze baan voor 20 uren per week,
maar zou het beslist "niet erg vinden",
wanneer er in de toekomst in "Bronck-
horsterverband" nog een aantal uren
aan vastgeknoopt worden. Ingrid Bos-
Misker woont samen met haar man Al-
bert (werkzaam bij een IT bedrijf) en
zoon Mathijs (7) in Brummen. Haar
baan als consulente is, zo zegt ze, pri-
ma met thuis te combineren. Boven-
dien zijn de uren afgestemd op de
schooltijden van haar zoon. "Wat dat
betreft, ideaal", zo zegt Ingrid Bos.

Ze is 40 jaren geleden geboren in
Drenthe ("ik lust wel bruine bonen,
hoor"). In Emmen volgde zij de HAVO
en vervolgens in het ziekenhuis van
Emmen een opleiding "verpleegkun-
dige". Dat was namelijk op jonge leef-
tijd al haar roeping, verpleegster wor-
den. Na haar Emmen-periode vertrok
Ingrid Bos naar Hengelo (O) waar ze de
opleiding wijkverpleegkundige deed.
Ze studeerde af met als scriptie "priva-
tisering gezondheidszorg", waarna ze
in aanraking kwam met iemand die
een vennoot zocht met de bedoeling
om samen een eigen particulier ver-
pleegbureau op te zetten. Ingrid:
"Heel leuk om te doen. Echter, van on-
ze kant te veel idealisme zo bleek. Wel
een boterham, maar geen beleg op
brood". Dus einde verhaal!

Op gegeven moment ging Ingrid Bos
intake-gesprekken voeren voor wijk-
verpleging en gezinsverzorging, met
andere woorden het vaststellen van
zorgbehoefte. De laatste jaren werkte
zij als indicatie- adviseur. Ook dat advi-
serend werk zal haar in haar nieuwe
functie in Vorden ongetwijfeld van
pas komen. Medio 2004 viel haar oog
op een krantenadvertentie, waarin in
Vorden een consulente voor WegWij-
zer werd gezocht. Ingrid Bos: "In feite
viel het woord WegWijzer mij op. Met
die naam heb ik namelijk in Brum-
men een prijsvraag gewonnen. De
vraag was om een naam voor een zor-
gloket te bedenken. Ik bedacht toen
WegWijzer en nu werk ik in Vorden bij
dezelfde naam. Toch wel apart", zo
zegt ze. Ingrid Bos houdt elke morgen
van maandag t/m vrijdag van 9.00-
11.00 uur spreekuur. De overige uren
houdt zij zich bezig met huisbezoeken
en werkbezoeken. Voor een afspraak
kan men haar bellen op (0575) 55 31 59
of e-mailen info@portaalwegwijzer.nl

Het bestuur van de Vordense auto
en motorclub "De Graafschaprij-
ders" heeft van de KNMV toestem-
ming gekregen om in 2006 de "we-
reldwijd" befaamde FIM- moto-
camp te mogen organiseren. Aan
dit evenement zullen naar schat-
ting tussen de 300 en 400 toerrij-
ders uit alle delen van de wereld
deelnemen. Gerben Vruggink,
voorzitter van de VAMC toont zich
verheugd over deze toezegging van
de nationale motorsportbond.
"Wij hebben inmiddels een com-
missie in het leven geroepen die
reeds met de voorbereiding is ge-
start. De motocamp wordt gehou-
den vanaf 31 mei tot en met 2 juni
2006. Wij hebben ook reeds toe-
stemming om het terrein bij kas-
teel Vorden, waar ook de jaarlijkse
fair wordt gehouden, te mogen ge-
bruiken.

De deelnemers zijn gewend om ter
plekke een tent op te slaan. Wat dat
betreft is er geen mooiere locatie in
Vorden denkbaar", aldus Gerben Vrug-
gink. Ook zijn er inmiddels promotie-
activiteiten in gang gezet om met na-
me motorrijders uit de Scandinavi-
sche landen te bewegen om naar Vor-
den te komen. Het afgelopen jaar
werd de FIM- motocamp in Rovinj (Kro-
atië) gehouden.

VAMC 'De Graafschaprijders' was daar
wederom de club met het grootst aan-
tal deelnemers. Wouter Memelink, se
cretaris van de VAMC: 'Evenals de KNMV
kampioensrit Enduro die in november
samen met de motordubs uit Hengelo
en Zelhem werd georganiseerd, is dit in-
ternationale toerevenement onder toe
zicht van de FIM een niet te onder schat-
ten klus. Hiervoor zullen we ook onze
vrijwilligers, sponsors en commissies
hard nodig hebben'.

De thuisbasis van "De Graafschaprij-
ders", het crossterrein in het buurt-
schap Delden blijft continu onder de
aandacht van het bestuur.

Wouter Memelink: "Begin 1999 zijn
wij in samenwerking met de gemeen-
te Vorden gestart met het verkrijgen
van een milieuvergunning voor ons
Delden- circuit. Tot op dit moment
zijn al veel geluidsrapportages e.d. her-
berekend en herschreven. Dit heeft de
VAMC tot op dit moment al veel ener-
gie en geld gekost zonder dat er nu
werkelijk een vergunning is verstrekt.

Op dit moment worden vergunningen
aangevraagd voor het aanbrengen van
een geluidswal met de aanvullende
bestemmingsplanwijziging. Tot op hè
den zijn we nog niet veel verder geko-
men, ondanks bezoek vanuit de pro-
vincie. Nu de gemeente Vorden be
stuurlijk is opgegaan in de gemeente
Bronckhorst zal vanuit het "Hengelo-
se"- gemeentehuis sturing aan het ver-
volg gegeven moeten worden.

Wij moeten samen met Bronckhorst
de intentie hebben om de cross in Vor-
den toekomst te bieden", aldus secre
taris Memelink. Het bestuur van "De
Graafschaprijders" hoopt voorts dat
de bouwactiviteiten nabij het club-
huis in de loop van dit jaar kunnen
worden afgerond. De vereniging telt
thans 430 leden.

In sportief opzicht kende de VAMC een
zeer succesvol jaar. Twee nationale
(NK) titels, vielen in Vordense handen,
waarvan bij de enduro's Eelco Jansen
in de klasse tot 125 cc 2- takt/ 250cc 4-
takt nationalen kampioen werd. Her-
man Cortumme was bij de landelijke
kampioenschappen Oriëntatieritten
de beste. De toerrijders werden eerste
bij de KNMV toercompetitie.

Voetbal

vy VORDEN
Uitslagen zaterdag 5 februari
Witkampers Cl -Vorden Cl: 5-5
Vorden BI - Eefde SP BID: 1-5

Programma zaterdag 12 februari
Vorden Al - Schalkhaar A2
AZCB2-Vorden BI
Sportclub Eefde Cl -Vorden Cl
Vorden C2 - Witkampers C2
Sportclub Eefde Dl -Vorden D1D

Senioren zondag 13 februari
Vorden l - Silvolde l
Vorden 2 - Doetinchem 2
HC'03 2-Vorden 3

Vorden 5 - Hoven de 2
Groessen 4 - Vorden 6

SOCII
Uitslagen 5 februari
Socii Cl - Lochem C2:1-2
Socii Al - Colmschate A2: 5-1

Programma 12 februari
Socii Cl - Twello Cl
Socii Al - Deventer Al

Programma 13 februari
Gorssel - Socii
Socii 2 - Ruurlo 4
Socii 3 - PAX 6
Socii 4 - Voorst 6
Erica '76 7 - Socii 5

Geslaagde jaarvergadering PCOB
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag in het Stamper-
tje haar Jaarvergadering.

Voorzitter Johan Bobbink kon een
flink aantal personen welkom heten.
Tijdens de opening wenste hij een ie
der een goed en gezond 2005. Na het
lezen van een gedeelte uit Hebreeën
11, droeg hij het gedicht voor "Zeg het
maar zacht" en ging voor in gebed.

Hierna werd het jaarverslag van de
secretaris voorgelezen, waaruit bleek
dat vorig jaar 33 nieuwe leden konden
worden verwelkomd, zodat het totaal
aantal leden nu 117 bedraagt.

Daarna werd het jaarverslag van de
penningmeester Jip Jeeninga toege
licht door bestuurslid Jan Olthaar,
omdat de penningmeester in het zie
kenhuis verblijft. De jaarrekening gaf
voor het eerst sinds jaren een batig sal-
do te zien.
Als nieuw bestuurslid/penningmees-
ter werd gekozen de heer G. Brummel-
man. Hierna werd afscheid genomen
van ons enige vrouwelijke bestuurslid,
mevr. Tini Ridderhof-Meesters. Dat ter-

wijl er zelfs 62 dames lid zijn van onze
afdeling. Dit stemt volgens de voorzit-
ter tot nadenken. Vervolgens had de
voorzitter een alfabet van kwaliteit
voor het vertrekkende bestuurslid sa-
mengesteld. Als dank voor de vele
werkzaamheden werd een attentie en
een PCOB-das aangeboden. Daarna
dankte Tini Ridderhof voor de goede
samenwerking met de mannen be
stuursleden en het vertrouwen van de
leden.

Na de pauze volgde een diapresentatie
over Terug in de Tijd"door Hendrik
Weenink oet Barchem. Deze dia's la-
ten een beeld zin over het verleden.
Hoe onze ouders en grootouders
woonden en werkten. Het geheel werd
afgewisseld met korte verhalen, ge
dichten , spreuken en opgenomen
liedjes, dat bij de aanwezigen erg in de
smaak viel. De voorzitter was tolk van
de aanwezigen om deze boeiende de
clamator te bedanken.

Hierna was het tijd voor een aperitief
en de jaarlijkse broodmaaltijd, die ook
dit keer door het Dorpscentrum voor-
treffelijk was verzorgd.



Reiger Racing Suspension is een internationaal ope-
rerend bedrijf met ruim 25 medewerkers. Sinds
1989 zijn wij gespecialiseerd in de ontwikkeling en
productie van schokdempers voor de auto- en motor-
sport. Het succes van Reiger wordt mede bepaald
door de kwaliteiten van onze medewerkers. Dat ver-
taalt zich in een lange erelijst van (internationale)
overwinningen in diverse takken van sport zoals het
WK Rally, Paris-Dakar, WK zijspancross etc.

Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

MTS-er werktuigbouw
Onze schokdempers worden handmatig geassembleerd, conform de
specificaties die de klant in overleg met onze engineers is overeengeko-
men. De kwaliteit van uw werk bepaalt mede het succes van onze klan-
ten. Die willen maar één ding: winnen!
U bent een jonge enthousiaste MTS-er die intern wordt opgeleid tot
monteur. U vindt het vanzelfsprekend om kwaliteit te leveren. Bij geble-
ken geschiktheid kunt u doorgroeien naar de functie van race-engineer.

Uw reactie in de vorm van een korte brief met opleiding en (werk)ervaring
ontvangen wij graag binnen 2 weken na verschijning van deze uitgave.

U kunt deze sturen aan:

Reiger Racing Suspension BV, T.a.v. de heer G. Seesing, Molenenk 5a, 7255 AX Hengelo gld.
Mailen mag ook: seesing@reigersuspension.com

Kaic^s—
i CeteNng «o Bnwuwonllng

„Er is meer "
dinsdag 15 FEBRUARI 2005

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

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

Wie is deze
vrouw
Nieuwsgierig
geworden?

CITYLIDO
E V E R Y S A T U R D A Y

CITY THEATER i: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN

LE BAR :: CLASSIC CAFÉ

Ontwerp en realisatie internetsites

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

PRIJSUITREIKING
CHEVROLET KALOS BI

^A 4 SUPER DE BOER
YVONNE EN WILBERT GROTENH

De prijsuitreiking van de Chevrolet Kalos is op

DINSDAG 15 FEBRUARI om 19.00 uur
op de parkeerplaats van Super de Boer

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
er

Als prijs hebben we niet alléén deze prachtige Chevrolet
Kalos, maar wat dacht u van de volgende prijzen die

Yvonne en Wilbert voor u beschikbaar hebben gesteld

DVDSPELER
2MOUNTAINBIKES

MAGNETRON
DARTBORD

4 BOODSCHAPPENMANDEN t.w.v. 25 euro
HORLOGE

De naam die op de stempelkaart staat
dient ook PERSOONLIJK aanwezig te zijn.

Graag tot dinsdag 15 februari om 19.00 uur
op de parkeerplaats van Super de Boer

Yvonne en Wilbert Grotenhuys

Graag gedaan

Super
deBoer

YYONNE EN WILBERT GROTENHUYS
Dorpsstraat 18 • 72 51 BB Vorden

12 FEBRUARI
THE DANCE CLASSIC

DISCO SHOW

19 FEBRUARI
MARK VAN DALE

vsERI

26 FEBRUARI
DANA

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

:: WWW.CITYLIDO.NL ::

:: MINIMUM AGE 18 :: CITY LIOO HAS
THE RICHT TO REFUSE ENTRANCE ::

Praktijk v. Marga Tump
Mesologie
ADIM Bewegingstherapie
Massage

*

Lid N.V.V.M.

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

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

tel.: 0575 555394

R E C L A M E
DRUKWERK

Briljant reclamedrukwerk
verhoogt de attentiewaarde
van uw producten.
Wij zijn daarin uw partner.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



Grote verse mosselen en het
goedkoopst van Nederland!

l

De mossel excellent is een extra grote verse
mossel.

Bewaaradvies:
Bewaar de verse mossel in de groentela in uw
koelkast nooit in een bak met water.
Koop de mossel op de dag van bereiding.

Eet smakelijk!

ELDERS 5.99

Maridel Mosselen
Excellent. Bak 2 kilo

BESTSELLER!
G O E D K O P E R

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

BESTSELLER!
G O E D K O P E R

PLUS
Mavellna
handsinaasappelen
Net 2 Kilo

4 stuks

Roomboter
croissants
Vers uit eigen oven.
4 stuks ELDERS 1.96

I I I

Wagner
American
pizza's
Diverse soorten.
3 dozen a 400-420 gram
ELDERS 8.55

3 dozen

I I I

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

E S T S E L L E R !

Varkensfllet
Aan het stuk of in lapjes. Kilo

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

G O E D K O P E R

Spa & Fruit
Appel, lemon/cactus of orange.

3 f lessen a 150 cl.
ELDERS 2.97

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Schutters
Pils

Krat 24 pijpjes
a 30 cl.

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

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

vrijdag 8.00-21.00 72A2 PC Lochem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-18.00 Te l O 573 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.ptussupermarkt.nl
06/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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