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Allereerst gaf architect Michiel Lam-
mertink een uiteenzetting over de in-
deling van de school, het karakter van
de school, de leefbaarheid etc. Het
wordt een school met vanuit de voor-
zijde gezien, links de peuterspeelzaal
‘Ot en Sien’ met een eigen speelruim-
te met bovendien aan de voorzijde van
de school nog ruimte om enkele speel-
toestellen voor de peuters te plaatsen.
In het midden van de school de entree
en aan de rechterzijde de midden-
bouw (groep 3 t/m 6 met lokalen door-
lopend naar achteren. Verder op de
eerste verdieping de bovenbouw met
twee lokalen voor de groepen 7 en 8.
Links aan de achterzijde (achter de
peuterspeelzaal) twee lokalen voor de
kleuters (groepen 1 en 2). De speel-
plaats is net als nu het geval is, aan de
achterzijde van de school gesitueerd.
Architect Michiel Lammertink voegde
er bij zijn uitleg nog aan toe dat de
nieuwe school op een dusdanige
manier wordt gebouwd dat mocht
de school ooit ‘leeglopen’ (overigens
hoogst onwaarschijnlijk!!! ) de school
dan ook voor andere doeleinden ge-
bruikt zou kunnen worden. Hierna
werd het ‘forum’ achter de tafel be-
stookt met vragen van (soms ook ver-
ontruste) buurtbewoners. Geluiden
uit de buurt in de trant van ‘als wij
niet aan de bel hadden getrokken dan
zou deze informatieavond nooit heb-
ben plaatsgevonden, werden direct
door wethouder Dik Nas ontzenuwd.
‘Wat u zegt klopt niet, er stond wel ter-
dege een informatieavond voor de
buurtbewoners in de planning’, zo
sprak hij.

MFA DEFINITIEF VAN DE BAAN
Op verzoek van een afgevaardigde van
het kerkbestuur van de NH kerk (ook
buurtbewoner) zal er over een aantal
zaken overleg plaatsvinden met de ge-
meente. Bijvoorbeeld over de invulling
van een strook grond aan de linkerzij-
de van de school dat grenst aan ‘De
Voorde’ een pand behorend tot de
kerk. Wethouder Nas: ’Wij zullen trou-
wens met alle omwonenden (aan de
erfgrens) overleggen hoe één en ander
ingevuld zal worden. Dat geldt ook
voor de bewoners aan de achterzijde,
grenzend aan de speelplaats. Vergele-
ken met de huidige situatie verandert
er niets. Mochten er toch bepaalde
wensen bij u leven, geef ze door’, zo
adviseerde Dik Nas. 

Op een vraag of de sloop van de huidi-
ge school nog overlast geeft zei de wet-
houder: ’Er worden vanzelfsprekend
maatregelen genomen om overlast zo-
veel mogelijk te beperken. Echter, stof-
overlast kun je nooit vermijden’. Vol-
gens architect Michiel Lammertink
staat nog niet vast of er straks bij de
bouw van de school ‘geheid’ zal wor-
den. Wel gaf hij de garantie dat de mo-
numentale gebouwen rondom de
school niet aangetast zullen worden.
Wethouder Nas desgevraagd: ‘Met de
bouw van de nieuwe dorpsschool an-
nex peuterspeelzaal is de oorspronke-
lijke MFA functie (Multi Functionele
Accommodatie) definitief van de baan.

Het bestemmingsplan behoeft niet te
worden aangepast. Wanneer de proce-
dure omtrent de bouwvergunning op-

gestart wordt, worden de burgers op
de normale wijze (via publicaties in de
pers) gelnformeerd’, zo sprak de wet-
houder. Voor een enkele buurtbewo-
ner geen bevredigend antwoord, hij
wilde dat de buurt nog eens apart be-
richt zou krijgen. ‘Goed, dan sturen
we jullie nog een aparte brief, maar
dat is wel dubbel- op’, zo sprak Dik
Nas. Projectleider Jos Giesbers voegde
eraan toe dat de buurtbewoners te al-
tijd contact met hem kunnen opne-
men. ‘Trek aan de bel, communicatie
is heel belangrijk’, zo adviseerde hij.

ALLEEN ASBEST IN HET 
FIETSENHOK
Op een vraag over eventuele aanwezig-
heid van asbest werd medegedeeld dat
alleen het af te breken fietsenhok as-
best bevat. Wethouder Nas: ’Wanneer
het hok wordt afgebroken, zal het ma-
teriaal, zoals dat volgens bestaande re-
gels dient te gebeuren, worden afge-
voerd’. Sommige buurtbewoners zijn
bang dat door de bouwwerkzaamhe-
den verzakking van de grond zou kun-
nen ontstaan met wellicht nadelige
gevolgen voor hun woning. ‘Ik zou
niet graag zien dat er een ’30 tonner’
met beton naast mijn pand komt te
staan’, zo sprak een buurtbewoner
wat angstig.

Architect Michiel Lammertink stelde
hem gerust. ‘Over al dat soort (ver-
voers) zaken worden met de aannemer
duidelijke afspraken gemaakt. Dat zelf-
de geldt wanneer er markt is. Dan zal
er zeer zeker ook geen grote kraanwa-
gen richting de bouw rijden’ en zo
voegde wethouder Nas eraan toe, ‘wan-
neer er een begrafenis is (NH kerk) hou-
den we daar vanzelfsprekend ook reke-
ning mee’. Projectleider Jos Giesbers
vertelde hoe het bouwproces er de ko-
mende maanden uit gaat zien. Gies-
bers: ‘Momenteel is de voorbereiding
voor de bouwaanvraag opgestart, aan-
sluitend volgt de aanbesteding.

In mei of juni wordt de tijdelijke huis-
vesting voor de scholieren aan het

Wethouder Dik Nas: 'Wij gaan er met zijn allen iets moois van maken'

Nieuwbouw Dorpsschool

Er kwamen woensdagavond veel ouders naar hotel Bakker om daar
gelnformeerd te worden over de nieuw te bouwen dorpsschool aan de
Kerkstraat. In feite alleen maar blije ouders, zij waren namelijk unaniem
enthousiast over de nieuwe school voor hun kroost. Toen de ouders naar
tevredenheid waren ingelicht en weer huiswaarts waren gekeerd, begon
de ‘tweede sessie’ voor de heren achter de tafel te weten: Dik Nas wethou-
der onderwijs van de gemeente Bronckhorst, Jos Giesbers beleidsmede-
werker onderwijs gemeente Bronckhorst en tevens projectleider bij de
bouw, Eef Baakman directeur dorpsschool en Michiel Lammertink van
het architectenbureau Peters en Lammertink uit Hengelo (O). Nu om
informatie aan de buurtbewoners te geven.

Architect Michiel Lammertink geeft uitleg. Verder van links naar
rechts: wethouder Dik Nas, projectleider Jos Giesbers en directeur Eef
Baakman.

Een aantal buurtbewoners.

Wiemelink gerealiseerd, waarna nog
voor de vakantie wordt over gehuisd.
Direct daarna, in ieder geval in juni
vindt de sloop van het huidige school-
gebouw plaats. In september wordt
met de bouw van de nieuwe school be-
gonnen. Volgens planning is de nieu-
we school augustus 2007 gerealiseerd
zodat de kinderen met ingang van het
schooljaar 2007/2008 hun intrek in
het nieuwe gebouw kunnen nemen’,
aldus Jos Giesbers. Dik Nas tenslotte:
‘Ik wil bij deze toch een compliment
uitdelen aan het architectenbureau.
De architect kreeg namelijk als op-
dracht een aantal beperkingen mee.
Zo moet bijvoorbeeld het nieuwe
schoolgebouw dezelfde uitstraling als
het oude gebouw houden. Ik kan niet
anders zeggen, het ontwerp ziet er pri-
ma uit. We gaan er met zijn allen iets
moois van maken’ aldus sprak de wet-
houder enthousiast.

Zutphenseweg 7 • 7251 DG Vorden • T. (0575) 55 15 05

Goed bekeken bij Siemerink

De maximale vergoeding voor 
uw bril of lenzen, inclusief onze 

vertrouwde service.



Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 februari 10.00 uur Mevr. M. v.d. Meer 
uit Lochem.
19.00 uur “Vorden zingt” in de Dorpskerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng.
19.00 uur “Vorden zingt” in de Dorpskerk.

Hervormde kerk Wichmond 
Zondag 26 februari 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes 

R.K. Kerk Vorden 
Zondag  26 februari 10.00 uur Woord/communieviering
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 25 februari 17.00 uur Woord- en communievie-
ring herenkoor.
Zondag 26 februari 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, dameskoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur ‘s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
25-26 februari P.J. Waart Barchem tel 0573- 44 17 44.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Yunio Oost Gelderland
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik-
baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nl.
Vorden: Zutphenseweg 1c.

Sensire thuiszorg

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

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging

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

Openbare bibliotheek Vorden

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

Amivedi

Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. 
Dierenbescherming 

Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer die-
renmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 

‘Noaberhulp’ Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Steden-

driehoek

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

Stichting Welzijn Vorden

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

– WegWijZer Vorden

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

Calamiteiten

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

Stankmeldingsnummer Gelderland

Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 

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

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

� Te koop: kippen aan de

leg. Goossens, Voortseweg 6,

Toldijk, tel. (0575) 46 16 70

of 46 37 43.

� Zonnehemels/banken.

Nergens goedkoper! Recht-

streeks verkoop vanuit maga-

zijn vanaf € 125,- ook B-keus

16 modellen kijken na tel.

afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Op verantwoorde en

gezonde wijze afslanken en

uw gezondheid en energie

verbeteren. Meer dan 40

miljoen tevreden gebruikers!

Informatie: Jerna Bruggink

(0575) 46 32 05.

� Nordic walking cursus

met de juiste techniek om

beter te bewegen, fitter te wor-

den en conditie op te bouwen

Informatie: (0575) 46 36 03.

� Nieuw! Hoe gezond bent

u bezig met voeding? In

een interessante persoonlijke

presentatie kunt u dit te we-

ten komen. Benieuwd? Gratis

en vooral vrijblijvend!! Nieske

Pohlman 06-54 32 66 69 /

0314-64 13 09

� TE HUUR: 5- of 6-pers.

Chalets in Belgische Ar-

dennen (Durbuy) op park

met overd. zwembad. Info:

0544-37 73 78 / 37 58 73 of

www.verhuurchalets.nl. kro-

kus- en zomervak. nog vrij.

� Ruurlo, opnieuw beschik-

baar: zit/slaapkamer met

volledig pension op 1e etage

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

45 37 60.

� Te huur carnavalskle-

ding. D S Design. Molenkolk-

weg 33. Steenderen 0575-

452001.

� Frankrijk/Auvergne T.h.

comf. vr.st. huis, rustig gel.

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

homes.com/lamartiniere.html

tel. 0033470667226.(Ned.

gesproken).

� Lelijke tafelbladen wor-

den weer nieuw. Dick Bruil,

tel. (0314) 62 19 59.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel Frits Peppelinkhausen,

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

(06) 51 60 15 16.

� FNV Belastingservice in-

vul-avond in Dorpcentrum

15+ 22 maart 2006 mw. D.

Walgemoet, tel. 55 67 75.

� Gratis af te halen: paar-

denmest. Tel. 0575 - 55 19

24 Larenseweg 1a.

� Computer problemen?

En reparaties voor Vorden en

omg. Bel 553788 of (06) 547

90 948.

� Gezocht: een echte poet-

ser (m/v) Vorden, tel. (0575)

55 20 49.

� Cursus Keramiek. Begin

april start ik in mijn atelier

met een nieuwe voorjaars-

cursus keramiek/potten-

bakken. Bel gerust voor na-

dere informatie: Marie-Thé-

rèse Haccou-Kleijberg, tel.

(0575) 55 91 19.

� Fleur uw huis op met een

bosje "betoverd riet". Nu bij

de Wereldwinkel Vorden 1

bosje € 2,50, 2 bosjes voor

€ 4,00!

� Zelfstandige hulp in de

huishouding gevr. voor ca. 4

uur per week. Buitengebied

Vorden. Tel. 0575 - 55 63 51.

� Te huur gevraagd: Stuk

grasland in Vorden waarop

wij dagelijks behendigheid

met onze honden mogen trai-

nen en waar onze materialen

opgeslagen kunnen worden.

Tel: 06-40478131.

� Te koop: g.o.h. caravan

Knaus Azur 1985 banden

z.g.a.n. kachel, koelkast,

Brandt voortent. Zomer 2005

gekeurd. € 1.100,- Tel. na

17.00 uur 0575-55 32 03.

� Te koop: scooter aprilia

SR LC kleur zwart bouwjaar

okt. 2004 goed onderhouden

Tel. 0575 - 43 15 58  06-18

35 41 01.

� Stalen bad te koop (zelf

ophalen): 20 euro. Tel. (0575)

55 44 33.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Trouwring
veranderen?

�Verkoop oude-nieuwe sieraden
�Bronzen beelden

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8 
Vorden � tel. (0575) 55 07 25

Openingstijden
wo. t/m za. 10-17 uur

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

Het voorjaar komt eraan,
wij zetten de bloemetjes buiten

Vlaai v/d week

Tropical-
bavaroisevlaai 

6-8 personen € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 meergranenbroden

€ 6,00

Weekend-euroknallers 

Tompouce 
p/st div. smaken € 1,00

Witte bollen 6 st. € 1,00
max. 12 st. per klant

Dagmenu’s
22 febr. t/m 28 febr.  2006

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

Bestellen mag maar hoeft niet.

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

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

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

Prijs voor soep € 2,25 p.p.

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

Woensdag 22 februari
runderbouillon met griessnockerln / holl. biefstuk, peper-
saus, aardappelen en groente

Donderdag 23 februari
spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en salade / choco-
lade-noten taart met slagroom en warme chocoladesaus

Vrijdag 24 februari
bospaddestoelensoep / weense vis, saus tartaar met aard-
appelsalade en roerbakgroente

Zaterdag 25 februari (alleen afhalen)
varkenshaassaté, pindasaus, gebakken aardappelen en 
salade / ijs met slagroom.

Maandag 27 februari 
gesloten.

Dinsdag 28 februari
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente / ijs

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

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas



UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Kleininomvang,grootinkwaliteit

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
� nieuwe grafmonumenten

� restauratie grafmonumenten

� onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH Vorden

Telefoon (0575) 55 29 28

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

Onze liefde kreeg handjes en voetjes...

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van on-

ze zoon

Matthijs
Hij is geboren op 15 februari 2006.

Dinant van Zuilekom en Margreet Bouwmeester

Het Elshof 14

7251 CB Vorden

tel.: 0575-55 22 00

Afscheid nemen

is

dag zeggen

en proberen verder te gaan

met de steun

die je gekregen hebt.

De vele blijken van medeleven na het overlijden van

mijn zorgzame man, onze vader en schoonvader

Wilhelminus Albertus Kok
Wim

hebben ons zeer getroffen.

Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrij-

ven en uw aanwezigheid bij de uitvaartplechtigheid

waren voor ons een grote steun.

Onze oprechte dank hiervoor.

C.B.A. Kok-Peters van Nijenhof

Freek Kok

Joke Kok-van der Kuip

Corrie Konincks-Kok

Frans Konincks

Warnsveld, februari 2006 

Na een korte ziekteperiode is toch nog plotseling

overleden

Han Wesselink

Han woonde vanaf 1971 in wooncentrum de Zon.

Waarvan de laatste tien jaar in de nevenlocatie aan

het Jebbink.

Han hebben wij in die jaren ervaren als een rusti-

ge, lieve man die met iedereen goed overweg kon.

Han we zullen je erg missen.

Woensdag 22 februari is er voorafgaand aan de

kerkdienst van 13.00 uur, van 12.30 tot 12.50 uur

gelegenheid om afscheid te nemen van Han, in de

Hoeksteen 20 te Barchem. Aansluitend is de be-

grafenis op de Algemene Begraafplaats aan de

Borculoseweg te Ruurlo.

Clienten en personeel van wooncentrum de Zon

(stichtingZozijn)

Zutphenseweg 32

7251 DK Vorden 

Wegens mijn benoeming tot notaris te Vorden,
als opvolger van de heer mr. R. Das,

bent u welkom op mijn receptie die zal worden
gehouden op vrijdag 3 maart aanstaande in 

Hotel Bakker aan de Dorpsstraat 24 te Vorden 
van 16.30 uur tot 19.00 uur.

mr. H.J.G. Hulleman
Kantooradres:
Dokter C. Lulofsweg 2/a
7251 XP Vorden

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

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

“Da’s geen koopje meer:
‘t is gratis!”

Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram Achterham
gratis 100 gram vleessalade

Special

Peppa Chicken 100 gram € 1.50
Keurknaller

Verse worst grof of fijn
500 gram € 2.49
Kookidee

Runderschnitzel, naturel 
of gemarineerd 100 gram € 1.59
Keurslagerkoopje

Varkensfiletlapjes
4 stuks € 5.00

Ontbijtidee 

Mortadella
100 gram € 1.29
Maaltijd van de week

Witlof - schotel 400 gram € 3.98

Keurknaller voor week 09

Riblappen
500 gram € 3.75

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):
TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID
BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60
ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

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

FA M I L I E D R U K W E R K

geboortekaarten

trouwkaarten

uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.

De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

Februari: Amerikaanse maand!

Tijdens onze Amerikaanse maand, hebben wij naast onze

menu kaart nog een amerikaans menu kaartje

Op zaterdagavond 25 februari is er een 

“Western buffet”
Een uitgebreid buffet met allerlei typisch Amerikaanse ge-

rechten, incl. welkomstdrankje € 17.50 p.p.

Uitsluitend op reservering!

Voor info of reserveringen 0575-554001 of kom bij ons

langs: Almenseweg 35a, 7251 HN Vorden

Wilt u onze nieuwsbrief per email ontvangen? 

Stuur een email naar: info@oldelettink.nl

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

“Eten wat de pot schaft” een wekelijks wisselend 2 gangen

menu voor slechts € 7.50 (afhalen voor € 6.00)

Nieuw in het assortiment, “Mega burger” een mega grote

hamburger op een extra groot broodje, rijklijk belegd met

sla, tomaat, komkommer enz... € 4.50

Bij veel gelegenheden

die voor u

van grote betekenis zijn,

wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij 

graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een

lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie

kaarten staat ons

ter beschikking om aan

al uw wensen tegemoet

te komen.

Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze

en ons vakmanschap

dan zult u er van

overtuigd raken dat uw

boodschap

bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het

meest aanspreekt.

Wij leven met u mee

van begin tot eind.

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

Weeversdrukkerij



Heel apart, het bedrijf zamelt lege fles-
sen in. De bodem van de fles wordt af-
gezaagd en gepolijst. Aan de flessen-
hals wordt een voet gemonteerd en zo
krijg je op die manier prachtige drink-
glazen. Al naar gelang de grootte ge-
schikt als wijnglas, bierglas of gewoon
voor het drinken van een glas water.
Mijn interesse was direct gewekt. Eerst
verder gelnformeerd. 

Het oorspronkelijke idee om van een
fles een glas te maken, stamt uit Zuid
Afrika. Een zekere Sean Penrith en
Philip Tetley, twee echte Zuid Afri-
kaanse milieujongens zaten na een
avondje ‘tafelen’ met een glas wijn in
de hand nog wat te filosoferen. Toen
ontstond het idee’, zo zegt André Bar-
tels.

De beide ‘ontdekkers’ sloegen vervol-
gens twee vliegen in één klap. Er wer-
den machines gekocht, de lege flessen
werden tot glazen gerecycled. Goed
voor het milieu en goed voor de eigen
portemonnee.

Inmiddels hebben beide heren wereld-
wijd patent op hun vinding en hebben
zij ook productiebedrijven in Ameri-
ka. André Bartels: ‘Het bedrijf dat op
de BBC belicht werd, heeft de alleen
rechten voor Europa. Ik heb via aller-
hande speurwerk en omwegen gepro-

beerd om contact met hen te krijgen.
Veel telefoontjes gepleegd, faxen en
mailtjes gestuurd. Uiteindelijk werd ik
in Engeland uitgenodigd voor een ge-
sprek. Ik kreeg het voor elkaar om het
product exclusief voor de Benelux te
mogen verkopen.

LANG GEKOESTERDE WENS
Hiermee ging een lang gekoesterde
wens voor mij in vervulling. Ik wilde al
heel lang voor mij zelf beginnen. Ik
heb vele jaren in de recycling gewerkt,
in eerste instantie in recycling van
oud papier. Daarna ben ik general ma-
nager van een aantal vestigingen ge-
weest. Nadien nog bij een bevriende
relatie gewerkt met als vooruitzicht
dat ik in de toekomst zijn bedrijf zou
kunnen overnemen. Dat ging helaas
niet door, waardoor ik van de ene op
de andere dag geen baan meer had.
Dan ben je (toen) 46 jaar, wel een man
met veel ervaring, maar gezien de leef-
tijd hartstikke moeilijk om weer een
baan te vinden.

Prachtig dat ik nu de kans krijg ‘eigen
baas’ te zijn. Ik heb mij bij de Kamer
van Koophandel onder de naam Anco-
Ned Innovative Trading laten inschrij-
ven. Ik breng het product onder de
naam ‘ Green Glass Benelux’ op de
markt’, zo zegt André Bartels. Zegt hij:
‘Iedereen praat over hergebruik en

verantwoord gebruik van grondstof-
fen. Het is voor het eerst dat er nu op
de Nederlandse markt glazen verkrijg-
baar zijn, die gemaakt zijn van oude
flessen. Hoewel slechts een druppel op
de gloeiende plaat, helpen deze gla-
zen mee de glasafvalberg te verminde-
ren, terwijl de productiemethode van
deze glazen, ten opzichte van de ge-
bruikelijke glasproductie methode,
ook nog eens 90 procent energie be-
spaart’, zo zegt André Bartels.

Nu de basis is gelegd begint voor de
Vordenaar het echte grote werk en wil
hij trachten de Nederlandse markt te
veroveren. André: ‘ Ik ben erg enthou-
siast, ik geloof in het product. De reac-
ties die ik tot nu toe van diverse zijden
heb gekregen, stemmen mij positief.
Het ligt in de bedoeling de glazen als
cadeau artikel te verkopen. 

Het is weer eens wat anders dan een
bloemetje of fles wijn aan iemand ca-
deau te doen. Een set glazen (in de
kleuren wit, blauw, groen en in olijf-
kleur) heeft mijns inziens een exclu-
sieve uitstraling’, zo zegt André Bar-
tels.

In zijn kantoor staan netjes opgesta-
peld, dozen met glazen, waarmee hij
‘de markt’ op gaat om te proberen via
fairs, de detailhandel (winkels, restau-
rants) het koperspubliek warm te krij-
gen. Als de verkoop loopt zoals hij
hoopt, dan overweegt André Bartels te
zijner tijd een eigen productiebedrijf
op te zetten. Voor meer informatie
kan men terecht bij Green Glass Bene-
lux, info@greenglass.nl of tel. 55 91 95
anconed@planet.nl De slogan van Bar-
tels: ‘Let’ s use it again, Green Glass,
glazen die niet de wereld kosten’!

Voor het eerst op de Nederlandse markt: glazen gemaakt van oude flessen!

Vordenaar André Bartels start eigen bedrijf

We doen het allemaal wel eens. Even ‘zappen’, even kijken of er op één of
andere TV zender nog iets van onze gading bij is! Zo dacht ook de thans
48-jarige in Vorden woonachtige André Bartels. Op een vroege zondagoch-
tend, buiten een druilerig regentje, tegen de klok van half tien, eens kij-
ken wat de BBC haar kijkers zoal te bieden heeft. André: ‘Plotsklaps zag ik
op deze Engelse zender een nieuws item over ‘Green Glass’. Aangezien ik
een aantal jaren in de recycling industrie werkzaam ben geweest, trok dit
onderwerp direct mijn aandacht. Het ging over een bedrijf dat glazen pro-
duceert, gemaakt van flessen.

Voorzitter Jan Schieven heette daarna
iedereen welkom waarna het pro-
gramma werd vervolgd met o.a. "Saxo-
phone Jubilee" (hoofdrol voor de saxo-
fonisten) en "Eine kleine rockmusik"
waaruit bleek dat klassiek en rock ook
heel goed samen kunnen. Na de pauze
volgde het leerlingenorkest. Onder de

trotse blikken van vele vaders, moe-
ders en andere familieleden speelden
zij o.a. het vlotte "Quick time" en "Por-
tugal", geheel in de sfeer van dat land.
Het harmonie orkest vervolgde met
bekende werken zoals "The Rose", o.a.
gezongen door Bette Midler en "Music
from Titanic" uit de gelijknamige, we-
reldberoemde film. Nadat het orkest
had afgesloten met de "Euregiomars",
dankte de voorzitter het publiek voor
hun aanwezigheid. De familie Bakker,
de beheerders van het Ludgerus, had-
den intussen o.a. de snert klaar zodat
er nog een poos gezellig nagepraat
werd.

Gezellig koffieconcert Jubal
Muziekvereniging Jubal gaf afgelo-
pen zondag een koffieconcert in
het Ludgerusgebouw. Terwijl de
goed gevulde zaal genoot van een
kopje koffie opende Jubal o.l.v. diri-
gent Henk Vruggink met de spaan-
se mars "La coruna".

Zoals elke laatste zaterdag van de
maand, organiseren we ook op
zaterdag 25 februari weer een
rookvrije swingavond.  

Als je uit je dak wil gaan en de aarde
onder je voeten voelen kom dan deze
avond naar de Yurt op landgoed Hack-
fort. Vanaf 20.00 uur ben je welkom en
starten we met wat rustige nummers
om lekker op te warmen, daarna zul-

len er allerlei muzieksoorten de revue
passeren, van disco tot rock en van
Afrikaans tot Nederpop. 

Om 23.30 zullen de laatste klanken uit
de boxen komen. Er zijn hapjes en sap-
jes (geen alcohol) en die zitten bij de
bijdrag in. Laat van tevoren even we-
ten als je komt op tel. (06) 30317379
(Harm Koopmans) of (06) 46036069
(Marieke Woudhuizen).

Swingen in de Yurt

Hoewel de kleinste organisatie onder
de drie Ouderenbonden, is zij actief en
behartigt de belangen op de tereinen
zorg, welzijn, inkomen, huisvesting
mobiliteit, technologie en educatie.
De PCOB is een belangrijke gespreks-
partner voor diverse invloedrijke orga-
nisaties, zoals overheid en politieke
partijen. De bond is niet alleen gericht
op materiële, maar ook op geestelijke
belangenbehartiging. De landelijke
bond wil met het behalen van deze be-
langrijke mijlpaal niet stilzitten, maar
heeft als motto "Wij groeien door...."
Ook de plaatselijke afdeling Vorden
doet mee aan de ledenwerfactie, die

met name in april 2006 gestalte zal
krijgen. De afdeling Vorden telt nu ca.
140 leden, maar hoopt dit jaar het 150-
ste lid te kunnen inschrijven. Deze in-
schrijving zal met een feestelijk tintje
plaatsvinden. Ook de afdeling Vorden
is op veel terreinen actief. 

Naast deelname aan de rijbewijskeu-
ringen (samen met de ANBO) verzorgt
zij momenteel voor de leden ook het
invullen van de belastingpapieren.
Maandelijks is er een middag bijeen-
komst voor leden en belangstellenden.
De eerstvolgende middagbijeenkomst
is op donderdag 23 februari a.s. in het
Stampertje (Dorpscentrum). Dan zal
mevr. Riek Smit-Logtenberg uit Ter-
wolde ons vertellen over het interes-
sante onderwerp "Poppen, vrogger en
noe". Een onderwerp dat grote belang-
stelling verdient. Belangstellenden
zijn van harte welkom.

Landelijke PCOB is 100.000-leden
grens gepasseerd
De landelijke PCOB heeft het
100.000- lid ingeschreven. Vooral
door de grote belangstelling voor
de zorgverzekering Trias kon veel
eerder dan verwacht het 100.000 lid
worden ingeschreven.

Hebt u zin om eens te gaan tennissen
dit jaar, kom dan op zondagmiddag 16
maart naar de tennisbaan. U bent van
harte welkom tussen 14.00 en 16.00
uur. U kunt kennismaken met het
park en in de kantine een kopje koffie
nuttigen. Wij zullen u voorzien van in-
formatie. Natuurlijk kunt u ook een
partij tennissen. Voor uitleg, tegen-
standers en eventueel een racket
wordt gezorgd. Denk wel even aan
sportschoenen! 

Voor de jeugd is er prijsjestennis en de
mogelijkheid om spelenderwijs de bal-
vaardigheid te testen. Ook kan jong en
oud gebruik maken van een ballenka-
non. Er zullen v.a. 14.00 uur enkele de-
monstratiewedstrijden gespeeld wor-
den door jeugdleden van verschillen-
de leeftijden op verschillende niveaus.

Als het goed bevalt, kun je lid worden
en krijg je vanaf half april tennisles in
een groep van ongeveer 8 kinderen.
Daarnaast kun je natuurlijk zo vaak
tennissen als je wilt vrij. De jeugdcom-
missie  en de jeugdraad organiseren
het hele jaar door allerlei activiteiten,
zoals eigen toernooien en competities,
het Open Rabo/Harbach Jeugdtoer-
nooi een dropping, disco, instuif en
veel meer. Ook senioren zijn van harte
welkom. 

V.T.P. Vorden beschikt over zes verlich-
te kunstgrasbanen, zodat er in princi-
pe het gehele jaar door getennist kan
worden. Wij organiseren diverse acti-
viteiten voor leden (o.a. , instuiven,
buurtcompetitie, dubbelcompetitie,
clubkampioenschappen, familiedag)
en daarnaast o.a.de competitie, het
Dubbel Bakker  35+ toernooi, het Dijk-
man Bouw Open. Hebt u al eerder ge-
tennist of denkt u er over om eens te
beginnen komt gerust langs. Ook  voor
60+ ers zijn van harte welkom bij VTP.

Open dag Vordens Tennis Park
V.T.P. Vorden houdt op zondagmid-
dag 26 februari een Open Dag op
het eigen tenniscomplex aan de
Overweg 20.

De boekenweek is weer in aan-
tocht (15 t/m zaterdag 25 maart).
Dit jaar met het thema Schrijvers
en muziek. 

Op zondag 5 maart zal Margriet de
Moor –auteur van o.a. Kreuzersona-
te, De virtuoos en De verdronkene-
naar Vorden komen voor een lezing.
Er is een mooie locatie uitgezocht.
De lezing wordt namelijk gehouden
op Kasteel Hackfort aan de Baakse-
weg  in Vorden en er zijn nog kaar-
ten verkrijgbaar.

Al enige jaren heeft de Bibliotheek
Vorden een aparte Stichting Vrien-
den van de Bibliotheek. Met het
geld dat deze Stichting van de dona-

teurs ontvangt ondersteunt zij de bi-
bliotheek bij diverse activiteiten zo-
als het filmhuis, exposities en lezin-
gen. Hierdoor werd het ook moge-
lijk om samen met boekhandel Bru-
na Margriet de Moor naar Vorden te
halen. Voordat ze full time schrijf-
ster werd studeerde ze o.a. aan het
Conservatorium en gaf ze pianoles-
sen. Dit heeft een duidelijke invloed
gehad op haar boeken. Het wordt
een lezing die u niet mag missen!
De aanvangstijd is 14.00 uur in Kas-
teel Hackfort aan de Baakseweg in
Vorden. 

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar bij
Bruna en bij de bibliotheek van
Vorden.

Schrijfster Margriet de Moor op Kasteel Hackfort

Ook in Vorden zal woensdag 8
maart in het dorpscentrum aan-
dacht worden geschonken aan We-
reldvrouwendag. 

De Vrouwenraad en de afdeling Vor-
den van Amnesty Vorden zullen die
middag de organisatie op zich nemen.

Zo wordt er opgetreden door de
cabaretgroep ‘Jeetje Mina’, die de aan-
wezigen zal vermaken met liedjes en
schetsjes. 

De bijeenkomst begint om 14.00 uur.
De toegang is gratis en zo stelt de orga-
nisatie, iedereen is van harte welkom.

Wereldvrouwendag



De Valeweide 
Bloemen en planten

Hengselmand 
met Narcissen

7,
99

GROTE MAAT KIWI’S 10 stuks € 1,98

HONINGZOETE PITLOZE DRUIVEN 1 kg € 1,50 

GROTE BLOEMKOOL per stuk € 1,50

PRACHT WITLOF 1 kg € 0,98 

BILDTSTAR 10 kg € 2,98 

GIEZER WILDERMAN ROODSTOVERS 5 kg € 1,98 

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Hoog wit en/of Hoog tarwe

3 voor     2.
50

Harde maïs en/of 
zomerbroodjes

10 voor    2.
00

Choco en/of 
rozijnencakejes

10 voor    3.
50

Echte slagroomsoesjes
20 voor   2.

50 POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

Nieuw!!! Poeliersbeenham

100 gram  0,57

Braadstukken met Piri Piri ki-

lo  4,00
Verse Haantjes

kilo 2,95

Graag tot ziens!

de Vordense 
Weekmarkt altijd 
een bezoek waard

Bakkerij ’T Stoepje

Voor bestellingen kunt u bellen met 

06-30 023 697, 

wij nemen het dan vrijdag voor u mee.

conrad 
dierbenodigdheden

mezenbollen 10 voor € 2,00
pindanetjes 5 voor € 2,50
strooivoer 2,5kg voor € 2,50
pens 100 gram € 1,50 

3 voor € 4,00
kauwstaven 10” 20mm stuk € 0,70 

10 voor € 6,00

Runder borstlappen
500 gram  3,25

Boterzachte hamlappen

500 gram  3,25
Rolladeschijven
aparte klasse 4 stuks  3,20
Droge worst

2 stuks   2,70

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit 
eigen slagerij/worstenmakerij

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

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN AANBIEDINGEN!



Je ziet het de circa tien kinderen heb-
ben zich uitstekend vermaakt. In de
achterzijde van het atelier, met van
daaruit een blik op het prachtige Lin-
dese coulissen landschap, staat een
(nog in klei) groot beeld van een meis-
je, zittend aan de waterkant en voor-
stellend dat ze met haar rechterhand
het water beroert. Voor een leek moei-
lijk te bevatten wat voor fantasie, ener-
gie en werk het kost alvorens ‘het
meisje’ in een bronzen beeld is veran-
derd. Evelien Goedkoop vertelt hoe
een beeld in de praktijk tot stand
komt. Na het maken van een ontwerp
volgt een schets.

Dan wordt er uit staaldraad een arma-
tuur gemaakt, kippengaas tussen het
armatuur. Vervolgens wordt er klei op
gesmeerd en ontstaat er zoals in dit
geval, de vorm van een meisje zittend
aan de waterkant. Dan maakt de
bronsgieter een mal van gips. Uitein-
delijk na nog een aantal handelingen
ontstaat er in de gieterij het bronzen
beeld! 
Evelien vertelt het op een dergelijke
eenvoudige wijze, dat je bijna gaat
denken ‘wat zij doet kan ik ook’. Nou,
zegt ze lachend, misschien is dat ook
wel zo. Er komen hier mensen voor
een workshop boetseren die al meteen
zeggen ‘dat kan ik echt niet hoor’. En
wat blijkt, éénmaal bezig, maken ze
de leukste dingen. Soms sta ik er zelf
versteld van wat ze allemaal gemaakt
hebben. Voor mij is zo’ n workshop
een ongelooflijk dankbaar werk’, zo
zegt ze.

Evelien Goedkoop maakt veel beelden.
Mensen komen bij haar met een foto
van bijvoorbeeld een overleden part-
ner. Daar willen ze dan graag een por-
tret van hebben. Zegt ze: ‘Tijdens een
gesprek probeer ik eerst een ‘ beeld’ te
vormen van hem of haar. Je kruipt als
het ware in hun huid. Wanneer ik dan
met mijn werk bezig ben, dikwijls ook
bij mij veel emoties en als het beeld
dan klaar is en men vindt het mooi,
dan voel ik mij ook intens gelukkig.
Wat ook zo leuk is, wanneer kinderen
voor mij poseren. Tijdens het ‘stilzit-
ten’ en ik intussen werk, vertellen ze
mij honderd- uit over school, over
thuis, over vriendjes en vriendinne-
tjes’, aldus Evelien. Ook doet Evelien
Goedkoop (alles in opdracht) aan schil-
deren in aquarel en acryl. Bijvoorbeeld
het schilderen van woonhuizen, tui-
nen en dergelijke.

WORKSHOPS EN LES GEVEN
In een dik fotoboek, ‘plaatjes’ van wat
zij zoal heeft gemaakt. Op haar visite-
kaartje staat: ‘Evelien beeldhouwster,
portretten en beelden in opdracht, les-
sen in workshops. Voor informatie
kan men bellen 551151 en
evelien.art@planet.nl . Ook maakt Eve-
lien Goedkoop veelvuldig opdrachten
voor bedrijven. De workshop die zij
geeft, veelal voor groepen van 6-8 per-
sonen, bestaat uit een ochtendgedeel-
te, lunch en een middaggedeelte dat
opnieuw twee uur in beslag neemt.
Zegt ze: ’Een workshop is bijvoorbeeld
zeer geschikt voor een groepje vrou-
wen, samen met een aantal vriendin-

nen er een leuke dag van maken. Ze
kunnen dan ontdekken wat ze alle-
maal van klei kunnen maken. Ik
noem dat intultief boetseren. Aan mij
de taak de dames te begeleiden en te
inspireren’, aldus Evelien, die tevens
les in schilderen en tekenen geeft.

Na een leven van veel reizen en veel
zien is Evelien Goedkoop beeldhouw-
ster geworden. ‘ Na het gymnasium
wilde ik eigenlijk naar de kunstacade-
mie in Amsterdam. Dat werd mij thuis
afgeraden en werd het de mode acade-
mie. Ik heb nog een poos als modeont-
werpster gewerkt, maar eigenlijk vond
ik mode niet zo uitdagend. Uiteinde-
lijk kwam ik terecht in wat men ‘sty-
ling’ noemt. Ik kreeg allerlei opdrach-
ten voor bijvoorbeeld het maken van
interieurs die dan vervolgens werden
gefotografeerd. Ik heb eindeloos inte-
rieurs gemaakt’, zo zegt zij lachend.
Eénmaal getrouwd, volgden de jaren
van het vele reizen.

Haar toenmalige echtgenoot had een
internationale baan, dat wil zeggen
een paar jaren werken in Londen, een
paar jaren Ivoorkust, voor een poos
weer terug naar Londen en uiteinde-
lijk weer naar Nederland. Evelien: ‘In
Londen heb ik gedurende vier jaren
les genomen in beeldhouwen, teke-
nen en schilderen. Ondertussen moe-
der geworden. De thans 25 jarige Se-
bastiaan werd in Londen geboren, de
thans 22-jarige Rosanne in Ivoorkust’. 

Weer terug in Nederland is Evelien
Goedkoop begonnen met het maken
van portretten van kinderen en heeft
ze ook nog vijf jaar op een lagere
school tekenles gegeven. Samen met
haar huidige partner Alex (thans do-
cent aan de Vrije School in Zutphen)
‘droomde’ zij ervan om ooit nog eens
ergens in het oosten van het land te
gaan wonen. Evelien: ‘ De droom is uit-
gekomen, we wonen hier op een fan-
tastische plek. Overal om je heen wei-
landen en dan die heerlijke rust’!

Woonplek in de stilte van buurtschap Linde
stimuleert Evelien Goedkoop enorm

Direct na het ‘leuk dat jullie er zijn’, gaat Evelien Goedkoop ons voor naar
haar atelier. Een prachtige ruimte met veel ramen en daardoor veel licht-
val. ‘Toen wij deze woning in mei 2004 kochten was er op deze plek een
zwembad. Dat hebben we dicht laten maken en hebben wij het tot atelier
laten ombouwen. Voor mij een verrassend heerlijke ruimte die mij enorm
inspireert’, zo zegt ze. In het midden van het atelier staan lange tafels met
daarop uitgestald allerlei van klei gemaakte figuurtjes, slakken, hondjes,
muisjes en schaaltjes. Evelien: ’Een meisje hieruit de buurt vierde gisteren
haar achtste verjaardag. Als cadeautje van haar moeder werd het verjaars-
partijtje in de vorm van een kleine workshop hier bij mij gevierd.

Evelien Goedkoop met het beeld van het meisje aan de waterkant

Heel lang geleden woonde er op
een groot kasteel in een hoekje van
Nederland een beroemde ridder
die Berend van Hackfort heette. Be-
rend was zo dapper dat hij zelfs in
de geschiedenisboekjes wordt ge-
noemd. Zijn kasteel stond vlakbij
het stadje Bronckhorst. Op een dag
zei de koning van het land dat het
stadje aan de IJssel veel te klein
was. Hij gaf zijn opperlakei in Den
Haag opdracht dat vijf dorpjes in
de buurt maar bij elkaar moesten
worden geveegd. En zo ontstond
het grote dorp Bronckhorst.

Dat vonden de bewoners van die dor-
pen helemaal niet leuk. Want als er
nu een baby wordt geboren, moeten
ze op de fiets of met de bus een heel
eind reizen om dat heuglijke nieuws
in het gemeentehuis ergens in dat gro-
te Bronckhorst te laten noteren. En
ook als er iemand was overleden
moesten ze dat trieste nieuws op de-
zelfde manier komen melden in dat
ene gemeentehuis voor vijf dorpen.
Want er werden vier gemeentehuizen
opgedoekt en de vijf burgemeesters
mochten daarna thuis blijven. Er
kwam een nieuwe nog knappere bur-
gemeester. En er werd in een van de
dorpen een nieuw gemeentekantoor
gebouwd dat echter over enkele jaren
weer zou moeten worden afgebroken.
"Dan bouwen we tegen die tijd gewoon
weer een nieuw gemeentehuis', zei-
den de wijze mannen en vrouwen van
de nieuwe dorpsraad.

Ze beslisten ook dat alle politieagen-
ten op een kluitje bij elkaar moesten
gaan zitten en dus moesten de men-
sen, als er problemen waren, dat mel-
den op die ene plek ver weg van hun
huis. Ze kenden ook geen van die poli-
tiemannen meer. En misschien zou-
den er in de toekomst nog wel meer
nare dingen gebeuren: dan zal er mis-
schien een bibliotheek of een zwem-
bad afgeschaft worden. Het kon im-
mers allemaal veel goedkoper? zei de
opperlakei in Den Haag. Zo'n bij-el-
kaar-veeg-aktie bespaart een heleboel
geld.

Nou, vergeet dat maar. Want vlak voor-
dat die vijf dorpen samen een dorp
werden, hadden de wijze mannen en
vrouwen van de vijf dorpsraden nog
gauw een heleboel leuke dingen ge-
daan voor hun eigen inwoners. Maar
toen ze bij elkaar zaten en gingen tel-
len hoe rijk ze waren bleek dat er veel
te veel geld was uitgegeven. Er was een
groot tekort.

De wijze mannen van de dorpsraad
wisten gelukkig een oplossing. Er wo-
nen in ons grote dorp veel mensen
met een eigen huis", zeiden ze, en die
moeten voor hun huis aan de gemeen-
te belasting betalen. Alle mensen in
Nederland met een eigen huis hoeven
vanaf dit jaar een stuk minder belas-
ting te betalen. Dat komt dan mooi
uit, want mensen met een eigen huis
in Bronckhorst zijn al zo rijk, dat ze
het vast niet erg zullen vinden dat wij
hun dat voordeeltje afnemen en hun
geld gewoon in de gemeentekas stop-
pen". En zo geschiedde. Als enige ge-
meente in Nederland moeten huizen-
bezitters in Bronckhorst nu extra beta-

len o.a. voor in het verleden door de
dorpsraden te veel uitgegeven geld.
Dat zit de inwoners van dat dorp na-
tuurlijk niet lekker. Vooral niet toen ze
hoorden dat alle gemeenten, dus ook
die van de gemeente Bronckhorst, het
geld, dat de huizenbezitters niet meer
aan de gemeenten hoeven te betalen,
bovendien helemaal vergoed krijgen
van de grote geldbuidelbeheerder in
Den Haag. Zodat ze in Bronckhorst
twee keer dat bedrag ontvangen. Ei-
genlijk waren de mensen in Bronck-
horst dus een beetje voor de gek ge-
houden dat het na die samenveeg-ak-
tie allemaal beter en voordeliger zou
worden.

Op een nacht had een van de wijze
mannen van de dorpsraad een droom.
Een nare droom. Hij had die avond er-
voor juist een bedrag overgemaakt
aan de gemeente voor die rare extra
huizenbelasting want hij had ook een
eigen huis. Hij droomde dat de edel-
man Berend van het kasteel plotseling
bij zijn bed zat. "Vroeger", zei de rid-
der, "was ik een slecht mens. Ik heb
mensen dingen afgenomen die niet
van mij waren en ze noemden me dan
ook terecht roofridder Berend. Maar
dat is gelukkig goed gekomen en ik
heb mijn leven gebeterd. Ik mocht
zelfs in de kerk worden begraven. Ga
maar kijken want mijn grafzerk uit
1557 staat nog rechtop in de kerk.
Toen dacht ik: ik zal ze in mijn dorp
toch maar even gaan waarschuwen
dat je je medemensen niet mag bero-
ven. Dat heb ik vroeger wel gedaan:
geld afpikken van onschuldige bur-
gers. En het zou me spijten als Bronck-
horst nog altijd een dorp van roofrid-
ders genoemd zou worden". Toen was
Berend ineens verdwenen. 

De week daarna was die wijze man bij-
een met zijn raadsvrienden. Hij vertel-
de tijdens die vergadering wat hij had
gedroomd. En dat hij vond dat die Be-
rend eigenlijk gelijk had. Toen zei een
ander lid van de dorpsraad: Ik heb ook
iets bedacht. Als een groot deel van de
inwoners van ons dorp boos op ons
blijft omdat we hen onrechtvaardig
behandelen dan zullen ze misschien
over vier jaar, als er weer verkiezingen
worden gehouden voor de dorpsraad,
andere mensen gaan kiezen. En dan
zal er in dat mooie nieuwe gemeente-
huis dat we straks gaan bouwen, voor
ons geen plaats meer zijn omdat er
dan andere wijze mannen als lid van
de dorpsraad zullen worden gekozen.
Bovendien', zo zei hij ook nog, 'we heb-
ben toch samen nog een hele grote
spaarpot en dat geld is ook van de in-
woners. Laten we daar dan volgend
jaar het tekort maar van betalen".

Alle bevriende leden van de dorpsraad
knikten instemmend en ze besloten
voor het nieuwe jaar een eerlijke ver-
deling van de lasten voor alle inwo-
ners in te gaan voeren. Ook voor de
mensen die een eigen huis bezitten.
Zo raakte de gemeente Bronckhorst
zijn slechte naam als roofridderves-
ting kwijt en leefden de mensen er
daarna nog lang en gelukkig.

Harry van Rijn
Burg. Galleestraat 47

Vorden

Een sprookje: De geest van Berend

De jaarlijkse Wereldgebedsdag
wordt gehouden op vrijdag 3
maart. Het thema zal zijn: Tekenen
van de tijd. In Vorden wordt de
dienst gehouden in de Christus
Koningkerk aan het Jebbink. Mede-
werking wordt verleend door de
Cantorij van de Herv. Kerk o.l.v.
Mirjam Berendsen, en de Wereld-
winkel zal aanwezig zijn met o.a.
Afrikaanse produkten.

Aanvang: 19.30 uur. De Wereldgebeds-
dag heeft een lange traditie. In 1887
riepen Amerikaanse vrouwen op tot
een gebedsdag in hun land. Deze op-
roep is uitgegroeid tot een gebedsdag
in ongeveer 170 landen. 

Sinds 1929 wordt ook in Nederland
hieraan deelgenomen. De viering voor
3 maart is voorbereid door vrouwen
uit Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika is het land met het hoog-
ste percentage Aids-patiënten en Hiv-
besmettingen. De strijd tegen Aids is
zwaar en moeilijk. Daarom heeft het
Nederlands Comité gekozen voor pro-
jecten die gericht zijn op de bestrij-
ding van Aids. 

Óok in het verzorgingshuis ‘de Wehme’
zal aandacht gegeven worden aan
Wereldgebedsdag.

Wereldgebedsdag
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De comeback van
Japan
Na jarenlang te zijn verguisd, is Japan
weer terug in de schijnwerpers. Ge-
steund door het fundamentele herstel
van de Japanse economie weet de re-
gio Pacific voor het eerst in vijftien
jaar tijd de andere ontwikkelde aande-
lenmarkten te verslaan. Wij zijn posi-
tief over de ontwikkeling van de Ja-
panse economie en verwachten dat
deze impuls voor aandelenbeleggin-
gen standhoudt.

JAPAN WEER OUTPERFORMER
Na jarenlang het zwarte schaap van de
financiële wereld geweest te zijn, is Ja-
pan weer terug in de belangstelling.
Terecht, want de economische funda-
menten van Japan laten al geruime
tijd een krachtig herstel zien. Dit heeft
zich vertaald in een ware rally op de
aandelenbeurzen. Vooral de tweede
helft van 2005, waarin Japan een ren-
dement van ongeveer 35% wist te be-
halen, was ijzersterk. In totaal kwam
het rendement in 2005 uit op onge-
veer 45%. Het positieve sentiment op
de Japanse aandelenbeurzen heeft
sterk bijgedragen aan de het goede
jaar voor de regio Pacific in zijn ge-
heel. Binnen de regio Pacific hebben
Japanse ondernemingen, met 77% van
de totale marktkapitalisatie, verreweg
het grootste gewicht op ruime afstand
gevolgd door Australië (15%), Hong-
kong (5%), Singapore (2%) en Nieuw-
Zeeland (1%). Een veel voorkomend
misverstand is dat landen zoals Zuid-
Korea, Taiwan, China en Indonesië
deel uitmaken van de regio Pacific. Op
basis van geografische ligging en han-
delsbetrekkingen valt hier natuurlijk
wat voor te zeggen, maar bij de toon-
aangevende indexsamensteller MSCI
maken deze landen deel uit van de op-
komende markten.

KREDIET IN TREK
Ten grondslag aan het krachtige her-
stel van de Japanse economie ligt een
jarenlang proces, waarin de excessen
van de jaren tachtig stapsgewijs zijn
weggewerkt. Gedurende dit vijftien
jaar lang durende saneerproces zijn
de immense schuldenlast, het enorme
capaciteitsoverschot en het grote aan-
tal overbodige werknemers structu-
reel teruggebracht. De sterke focus op
kostenefficiëntie in combinatie met
een forse afname van de schuldenlast
heeft ervoor gezorgd dat de balansen
van Japanse ondernemingen de laat-
ste jaren veel gezonder zijn geworden.
Deze fundamentele verbetering van
de financiële positie van het bedrijfsle-
ven is de hoofdreden dat ondernemin-
gen voor het eerst in ruim 15 jaar weer
bereid zijn te investeren binnen de
landsgrenzen. Hierbij maken zij ge-
bruik van de historisch lage financie-
ringskosten. Dit blijkt onder andere
uit het sterk verbeterde klimaat voor
kredietverstrekking wat op zijn beurt

weer een impuls is voor de financiële
sector in zijn geheel.

Sterke arbeidsmarkt impuls voor con-
sumentbestedingen
De forse stijging van de winstgevend-
heid en productiviteit heeft er boven-
dien voor gezorgd dat Japanse onder-
nemingen voor het eerst sinds jaren
weer bereid zijn te investeren in perso-
neel, zoals blijkt uit de scherpe daling
van de werkloosheid sinds begin 2003.
Daarnaast zien we voor het eerst in
tien jaar dat Japanse ondernemingen
weer meer vaste dan tijdelijke arbeids-
krachten aannemen en dat een groot
aantal langdurig werklozen weer de
arbeidsmarkt betreden. Deze positieve
ontwikkeling van de arbeidsmarkt is
een ruggesteun voor de Japanse consu-
ment die er weer vrolijk op los spen-
deert na jarenlang de hand op de knip
te hebben gehouden.

JAPAN VERLAAT DEFLATIETIJD-
PERK
Aan de jarenlange periode van defla-
tie is onlangs een einde gekomen toen
de landelijke consumentenprijzen
voor het eerst in zeven jaar tijd een
stijging op maandbasis lieten zien.
Wij verwachten dat deze trend door-
zet, zeker nu de olieprijs fors is opgelo-
pen in de afgelopen periode. Dit is
zeer gunstig voor de Japanse econo-
mie en het bedrijfsleven. Ten eerste is
lichte inflatie een signaal dat er vol-
doende vraag bestaat vanuit de consu-
ment. Ten tweede geeft lichte inflatie
een prikkel aan de consument en het
bedrijfsleven om bestedingen niet lan-
ger uit te stellen. Immers, bij deflatie
wordt geld vanzelf meer waard zolang
je het maar op de bank laat staan. Ten
slotte zijn ondernemingen bij lichte
inflatie beter in staat om langeter-
mijnbeslissingen (zoals investeringen)
te nemen. 

POSITIEF ADVIES VOOR DE
REGIO PACIFIC
De structurele verbetering van de eco-
nomische fundamenten bij econo-
misch zwaargewicht Japan zijn van
doorslaggevend belang voor het posi-
tieve advies voor de regio Pacific. Wij
verwachten dat deze trend stand-
houdt en dat verrassingen aan de bo-
venkant goed mogelijk zijn. Mede
door het krachtige herstel van Japan
beoordelen wij de macro-economische
situatie voor de regio Pacific in zijn ge-
heel als positief. 

Bron: IRIS (Institute for Research and In-
vestment Services), een gezamenlijke onder-
neming van de Rabobank en de Robeco
Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Achterhoek-Noord, af-
deling beleggingen, (0575) 558 470
Henk Kreeftenberg, Martijn Mos-
sink, Simon van Leeuwen, Ronald
Kolkman, Rob Jonker  
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Met z'n beiden  achter de ronde
taofel en de krante onder de
neuze :"Hendrik wat dunkt oe
hier van, is dit gin mooi plaat-
jen? Unzen burgemeister, Henk
Aalderink, samen met een me-
vrouw Nijenhuis, 100 jaor old,
op de foto. Ik geleuf dat ik un-
zen burgemeister al wel tien ke-
ar op ne foto zag. Ik mag um
graag zien en het liekt mien
prachtig dat hij bie mien kwam
koffie drinken. Alhoewel, ik
denke  dat tegen de tied dat ik
100 bunne, d'r vuls te vulle
rondloopt van 100 jaor. Wie
bunt dan een gemeente Bronck-
horst van olde leu . Ai 50 jaor ge-
trouwt bunt dan komt ze neet
mear. Dat is heel gewoon. 
Zo geet het zo straks met  de
vrouwleu die 100 wordt. Jao,
want het manvolk in onzen tied
dat is 'het zwakke geslacht' die
gaot earder dood. De tehuuze
veur olde mensen  kent zowat
gin manvolk .Ik kan onzen
Henk Aalderink better waarde-
arn as die mevr. Appel in Delf-
zijl. Ruzie maken as burgemeis-
ter met alle wetholders. Die
mevr. Appel, de burgemeister,
kwam ok hier uut onze achter-
hoekse buurgemeente . In Gro-
ningen zal 't wel lastiger volk
wezzen." Hendrik bekik zo is ef-
kes de lachende kop op de foto
van de burgemeister van

Bronckhorst en de 100 jarige
mevrouw in zaal Lovink en zeg:"
Ze zit nog op het olde nust waor
ze in 1926 in getrouwd is. Dat is
heel belangriek veur oewn ol-
den dag. Old worden op een ei-
gen plek tussen eigen volk en be-
kende buurleu. Ze kwam zelf
uut een koppel van negen dat
zeg ok wat. Dan heb ie al vrog le-
arn rekkenen met andern en
neet te vulle noten op oe zang.
Of de moderne mensen met al
hun stress en echtscheidingen
en ieder kear wear verhuuzen
ok zo gezond old zult worden?
Ik zie dat wie ok  welkom bunt
in het Alzheimer Café in Het
Borghuus in Doetinchem .Dat is
een trefpunt. Elke maond komt
ze biej mekare in dat Café um-
me met mekaar te praoten ao-
ver old worden en dementie. Ze
vraogt umme vrijwilligers die
op een of andere vorm wilt hel-
pen. Van die mensen gelukkig
gin foto's in de krante, maor het
kan ons ok gebeurn. Of dan het
leaven veur ons nog de meuite
weard is ? Ik zag ne foto van
Henk Aalderink, unze onvolpre-
zen burgemeister, in de Sport-
hal in Steenderen. Twee dage
duurden dat en wel 1000 man
op bezoek. Dat was ne Hobby-
beurs van De Zonnebloem. Al-
lerlei spul te koop, dansen met
mekaar  en muziek maken, een

lotterieje d'r bie. Onze volk wil
graag veur een paar euro uutge-
ven en  duuzend winnen. En
met mekaar hadden ze  80  vrij-
willigers an 't wark umme dat
alles rech te hollen. Net as in
Doetinchem vrijwillegers gevra-
ogd. Wie zollen is kunnen pro-
bearn of dat wat veur ons is. Het
liekt mien dankbaor wark dat
mot gebeurn en toch neet be-
taald kan worden. Ze bunt te-
genswoardig helemaols bezeten
van de sport en alles wat daor
met te maken hef maor dat is
toch niks mear veur ons. De hal-
ve niejs uutzending en de halve
krante steet d'r vol van. Maor ge-
lukkig d'r bunt ok nog andere
zaken veur ons van mear belang
." Riek knikt bedachtzaam en
mot Hendrik geliek geven.Tege-
lieke  legt ze de vinger biej een
ander krantenstuk. :"D'r is een
vlooienmarkt in Sporthal t' Jeb-
bink in Vorden. Dat is wat veur
mien en Gerrie samen. Neet dat
ik wat neudig hebbe maor het is
prachtig umme zo rond te
scharrelen. Een boek dai as kind
geweldig vonden, veur enen eu-
ro te koop. Een rieten mandjen
of ander klein spul. Altied kom
iej thuus met iets apparts veur
weinig geld en ie komt immer
bekend volk tegen ."

De Baron van Bronckhorst

De door de E.H.B.O.-vereniging
Drempt gehouden E.H.B.O.-opleiding
inclusief verbandleer en hart-reanima-
tie werd woensdagavond 18 januari jl.
in de kantine van voetbalvereniging
HC-'03 afgesloten met het examen.
Aan de opleiding die werd gegeven
door kaderinstructrice Dorien Piepers
uit Gaanderen namen 9 cursisten deel
waarvan er 7 examen deden en die al-
len slaagden. De volgende personen
kunnen binnenkort hun E.H.B.O.-di-
ploma in ontvangst nemen: Wim Bil-
derbeek en Wim Vredevoogd uit
Drempt; Juliëtte Peper, Anna-Sophie
Postmaa en Dirk-Jan Winkelhorst uit
Hummelo; Indra Strijbos en Jochem
van Bruggen uit Doesburg.

Geslaagden voor
E.H.B.O.-examen

In Winterswijk gaat dinsdag 7 maart
a.s. een cursus voor kinderen met over-
ge-wicht van start. Diëtisten van Yunio
Oost Gelderland en verpleegkundigen
van GGD Gelre-IJssel ondersteunen ou-
ders en kinderen om overgewicht bij
kinderen te lijf te gaan. De cursus
'Evenwicht' is bestemd voor kinderen
van 9 tot 12 jaar met overgewicht én
hun ouders. 

De eerste cursusbijeenkomst is van
16.00 tot 17.30 uur. De cursus vindt
plaats in wijksteunpunt "De Oosthoek"
Olmenstraat 37 te Winterswijk. Ieder-
een die belang-stelling heeft, kan zich
melden bij GGT Doetinchem, jeugdge-
zondheidszorg, van GGD Gelre-IJssel,
telefoon (0314) 32 12 60 of via e-mail:
jgzsecretariaat@ggdgelre-ijssel.nl

De cursus 'Evenwicht' is bedoeld voor
kinderen met overgewicht in de leef-
tijd van 9 tot 12 jaar. De kinderen ne-
men samen met een van hun ouders
deel aan de cursus. De kans dat overge-
wicht bij kinderen wordt tegenge-
gaan, is namelijk groter als het kind
gesteund en gestimuleerd wordt door
de ouders. Afvallen is niet het doel,
want de kinde-ren zijn nog in de groei.
Het ontwikkelen van een gezonde leef-
stijl staat in de cursus voorop en dat
kost tijd. Daarom bestaat de cursus uit
13 bijeenkomsten: 5 bijeenkom-sten
voor de kinderen, 5 bijeenkomsten
voor ouders en kinderen samen en 3
bijeen-komsten voor alleen de ouders. 

Meer informatie staat in de folder
'Evenwicht' die men kan opvragen bij
GGT Doetinchem, jeugdgezondheids-
zorg, van GGD Gelre-IJssel, telefoon
(0314) 32 12 60 of via e-mail: 
jgzsecretariaat@ggdgelre-ijssel.nl

Overgewicht? 
Doe mee met cursus evenwicht!
Laatste oproep: nog enkele plek-
ken vrij in cursus voor kinderen
met overgewicht in Winterswijk!

Voor deze prestatie tekenen jaarlijks
zo'n 5.000 goed opgeleide FNV-leden
die in hun vrije tijd andere leden hel-
pen met het invullen van hun aangif-
te. Ook in Vorden, Hengelo, Steende-
ren, Hummelo, Keppel en Zelhem

start de FNV weer met deze ISO-gecer-
tificeerde service. Vanaf 27 februari tot
en met 30 maart kunnen FNV-leden
hun aangiftebiljet geheel gratis laten
invullen. Gezien de grote belangstel-
ling is het wel noodzakelijk eerst even
een afpraak te maken. De Belastingser-
vice staat dan op de afgesproken tijd
voor u klaar. FNV-leden die een
aspraak willen maken, of eerst meer
informatie willen over de FNV Belas-
tingservice kunnen bellen met 06-14
458 690 maar wel voor 1 maart 2006.

De FNV Belastingservice actief
in Gemeente Bronckhorst
Met ruim 250.000 aangiftes per jaar
is de FNV Belastingservce niet al-
leen de grootste belastingadviseur
van Nederland, maar ook ver-
maard om de kwaliteit van deze
dienstverlening.

Natuurlijk kunnen wij als de Rockstake
de echte Metallica niet krijgen. Toch
willen we onze bezoekers graag laten
genieten van al die overbekende num-
mers van de band die al sinds begin ja-
ren '80 van de vorige eeuw grote be-
kendheid geniet bij de liefhebbers van
de betere en hardere rockmuziek. Met
The Unforgiven hebben we een goed al-
ternatief in huis gehaald. Vele grote
hits zullen deze avond voorbij komen,
om maar eens wat voorbeelden te noe-
men: natuurlijk The Unforgiven, Enter
Sandman, Nothing Else Matters, St. An-
ger en vele andere bekende hits. Maar
natuurlijk is er ook aandacht voor een
aantal minder bekende nummers. De
favorieten van de bandleden zelf. Een 2
uur durende Metallicashow die door
geen liefhebber gemist mag worden!

Aanstaande zaterdag:
Metallicacoverband
in de Rockstake

Al eerder bleek met de Slayercoverband dat Tributebands populair zijn in
de Rockstake, daarom gaan we op deze ingeslagen weg door en hebben we
deze week de Metallicacoverband The Unforgiven in de Rockstake staan.



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

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

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

centrum. Op maandag-, woensdag-
en donderdagmorgen van 9.00 tot
12.00 uur. Info en opgave bij Welzijn
Ouderen Vorden.

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

• Kaartclub maandagmiddag en bin-
go woensdagmiddag in het Dorps-
centrum.

FEBRUARI:
22 ANBO Klootschietgroep de Kleine

Steege
22 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
22 Vordense Bridgeclub, Dorpscentrum
23 PCOB in het Stampertje Poppen

vrogger en noe
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
24-25-26 Kranenburgs Carnaval
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring voor

70 plussers in de Wehme info 55
20 03

27 Vordense Bridgeclub in Dorpscen-
trum

28 Chr. Vrouwenbeweging Passage
Jaarvergadering

Harry Eggink, coördinator bij de Acht-
kastelenrijders: De voetbalvereniging
stelt gratis kleedkamers, douches en
de kantine beschikbaar. Ook is hier na
afloop van de tocht gelegenheid om
de fiets te reinigen. Daar staat tegen-
over dat de opbrengst van de con-
sumpties in de kantine voor ‘Vorden’
is. We kunnen hier dus met recht spre-
ken van een ‘win- win’ situatie’. 
Direct na de start vertrokken de veld-
rijders richting het Galgengoor, ver-
volgens via een stukje Wildenborch
richting ’t Zelle en Linde. In het traject
waren tevens enkele kastelen ‘opgeno-
men’. 

‘ Het parcours was uitstekend, veel be-
ter dan wij hadden verwacht. De regen
van de afgelopen dagen veroorzaakte
vrijwel nergens modderpaden. Heeft
te maken met de zandgrond waarop
gereden werd, daar trekt het water
toch wel vrij snel weg’, aldus Harry Eg-
gink. Ongeveer 20 procent van de rou-
te gaat over verharde wegen. ‘ Dan
kunnen de rijders weer even de rug
rechten’, zo gaf Eggink aan. Onderweg
werden de coureurs getrakteerd op
een drankje en het gebruikelijke hap-
je: een gehaktbal.

Ook was er bij de controlepost gele-
genheid om nog eventuele manke-
menten aan de fiets te verhelpen. Har-
ry Eggink: ‘ Uit het grote aantal deel-
nemers blijkt wel dat Vorden qua orga-
nisatie goed staat aangeschreven. Bo-
vendien is deze rit de laatste veldtoer-
tocht van het seizoen. De meeste deel-
nemers gebruiken de rit dan ook als
een laatste ideale voorbereiding op
het wegseizoen dat over een paar we-
ken van start gaat’.
Zondag 14 mei organiseert de VRTC ‘
De Achtkastelenrijders’ de ‘ Omloop
van Bronckhorst’. Een rit met een
lengte van 100 kilometer, die de deel-
nemers door de gehele gemeente
Bronckhorst voert. Start en finish zijn
bij de Herberg aan de Dorpsstraat in
Vorden.

Ruim 700 rijders aan de start
bij de Kastelenveldrit
Terwijl de langlaufers aan de esta-
fette klassiek/ vrije stijl over 4x 10 ki-
lometer in de omgeving van Turijn
zich een weg baanden door de
sneeuw, waren in Vorden op deze
vroege zondagochtend al ruim 700
veldrijders vertrokken voor de Kas-
telenrit. Ook een spektakel toen de-
ze sporters bij het sportcomplex van
de voetbalvereniging Vorden ver-
trokken voor een rit van 30 of 45 ki-
lometer. Het merendeel van de cou-
reurs koos voor de langste afstand.
De organisatie was in handen van
de VRTC ‘De Achtkastelenrijders’ die
bij dit evenement altijd kan reke-
nen op een goede samenwerking
met de voetbalclub ‘Vorden’.

De uitslag van de trekking wordt in
weekblad van Contact gepubliceerd.
De kindermiddag die zondag 26 fe-
bruari aansluitend aan de optocht
wordt gehouden, wordt verzorgd door
‘Theater Fiets’. Aan de optocht die om
14.30 uur vanaf de feesttent op het ter-
rein van de sportvereniging Ratti ver-
trekt, wordt medewerking verleend
door ‘De Schaddenstekkers’. Het car-
navalsfeest op deze zondagmiddag
wordt besloten met een daverend feest
in de tent met medewerking van The
Avelanche en Kasbendjen.

Het carnavalsgebeuren start overigens
al op vrijdagavond 24 februari. Dan is
er vanaf 19.00 uur een playbackshow
onder het motto ‘Plankenkoorts in de
tent’. Als het aan Richard Ooms en
Herbert Rutgers ligt zal er geen sprake
zijn van plankenkoorts. Niet alleen
zullen zij de deelnemers moreel on-
dersteunen, bovendien worden de ar-
tiesten door hen aangekondigd en bo-
venal zullen zij het publiek er op at-

tenderen dat er toch vooral voor de
plaatselijke artiesten veel applaus
moet komen! De playbackshow be-
staat uit drie onderdelen te weten een
show voor de jeugd tot 12 jaar, een
show voor de leeftijdscategorie 12 tot
en met 15 jaar en een categorie vol-
wassenen. Inzet van dit alles de boka-
len met ‘de grote oren’ aangeboden
door respectievelijk de firma Sueters,
Kasbendjen en de Stichting Kranen-
burgs Carnaval. Na afloop van de play-
backshow komt DJ Gerben Mullink
met zijn repertoire van smartlappen,
zodat het meezingen in de tent nog
tot in de kleine uurtjes zal worden
voortgezet.

Zaterdagavond 25 februari is er in de
feesttent het grote carnavalsbal met
medewerking van een band met de
toepasselijke naam ‘ Bachus’. En onge-
twijfeld zal er deze avond flink aan Ba-
chus geofferd worden! Voor Prins Frits
en adjudant André een speciale
avond, zij zullen namelijk aftreden en
met weemoed terugdenken aan een
regeerperiode die precies een jaar
heeft geduurd. 
Rond de klok van 21.11 wordt de naam
van de nieuwe Prins onthuld en zul-
len daarna de festiviteiten in alle he-
vigheid los barsten. De organisatie
stelt mooie prijzen beschikbaar voor
hem of haar of groep die in het origi-
neelste kostuum verschijnt. Vervoer
van en naar het feest kan geregeld
worden. Even vooraf taxibedrijf Klein
Brinke bellen (0575) 55 12 56.

Kranenburgs Carnaval 
is er helemaal klaar voor!
Tevreden gezichten bij het bestuur
van de Stichting Kranenburgs Car-
naval. Om de gratis kindermiddag
te kunnen bekostigen en de kinde-
ren een hapje en een drankje te
kunnen aanbieden, werd de afgelo-
pen weken een verloting op touw
gezet met als resultaat dat alle lo-
ten zijn verkocht. Hoofdprijs van
deze verloting is een reischeque ter
waarde van 250 euro. Daarnaast
nog vele waardevolle prijzen.

Katja Manuela: ‘ In 2002 kwam ik op
het idee om gelden bijeen te brengen
om daarmee voor de bewoners van De
Wehme een bus te kunnen aanschaf-
fen waarmee zij uitstapjes kunnen
maken’, zo zegt ze. De eerste de beste
rommelmarkt leverde al direct 700
euro op. Deze aanzet inspireerde Katja
en haar mede-vrijwilligers om verder

te gaan, najaarsmarkten, boekenmark-
ten, rommelmarkten, noem maar op.
Mede door allerlei giften van onder
meer donateurs (ook de kerk deed een
duit in het zakje) waren een aantal we-
ken geleden de benodigde 12.000 eu-
ro’ s bijeen. Van dit bedrag kon een in
uitstekende staat verkerende tweede-
hands bus aangeschaft worden. Katja:

‘ De Rotaryclub uit Zutphen heeft zich
ook zeer verdienstelijk gemaakt. De
club betaalt voor het beginnende jaar
2006 de verzekering en wanneer er
straks uitstapjes worden gemaakt leve-
ren zij ook de chauffeur. Het geld dat
nodig is voor brandstof en onderhoud
hopen wij met acties bijeen te krijgen.
Een busje hebben is mooi, maar je
moet er natuurlijk ook in kunnen blij-
ven rijden’.

De bus die inclusief de chauffeur
plaats biedt aan negen personen zal
binnenkort officieel worden overge-
dragen. ‘Dat zullen we zeer zeker op
een feestelijk wijze doen’, zo sprak een
verheugde Katja Manuela.

Bloed zweet en tranen en een busje
voor De Wehme

‘ Het heeft mij bloed, zweet en tranen gekost maar ik ben er. Ik heb eerst
nog een paar rijlessen genomen, want ik ben natuurlijk niet gewend om
in een dergelijke bus te rijden, maar het ging goed’, zo sprak Katja Manu-
ela lachend, toen zij het afgelopen weekend het ‘busje’ hoogst persoonlijk
bij De Wehme kwam voorrijden. De Vordense is al vanaf 1995 als vrijwil-
ligster in de weer om voor de bewoners van het zorgcentrum allerlei acti-
viteiten te organiseren. Zo heeft zij bijvoorbeeld de personeelsvereniging,
die bijna ter ziele was, nieuw leven ingeblazen.

Dan staan in een tweetal vitrines op
de benedenverdieping bronzen beeld-
jes, portretten en foto’ s uitgestald van
de Vordense kunstenares Evelien
Goedkoop. Toen zij een aantal jaren
geleden in Londen woonde, heeft zij
in de Engelse hoofdstad les genomen

in beeldhouwen, tekenen en schilde-
ren. De expositie is tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek te be-
zichtigen. Behalve het maken van por-
tretten en beelden ( veelal in opdracht)
geeft zij thuis in haar atelier ook les in
schilderen en tekenen.

Daarnaast geeft zij workshops in o.m.
boetseren met klei. Workshops voor
groepen van 6 tot 8 personen.

Expositie bibliotheek
In de Vordense bibliotheek wordt
vanaf heden tot en met eind maart
een expositie gehouden.

In die tijd zag de handel op de
markt er anders uit dan nu. Er wer-
den toen koeien, biggen en kippen
verhandeld. De warenmarkt kwam
veel later.

Omdat de vereniging ditjaar het
100-jarig bestaan viert, is er op 24 fe-
bruari een Extra Aktiemarkt. Bij uw

aankopen krijgt u weer een envelop.
Als er een kadobon in zit, kan men
die weer inleveren bij de speciale
kraam van de Marktvereniging,
waar men dan een prijsje kan uit-
zoeken.

Men hoopt dat het weer een geslaag-
de Aktiemarkt mag worden.

Extra Aktiemarkt
Dit jaar viert de Marktvereniging Vorden haar 100-jarig bestaan.
De Marktvereniging is opgericht op 12 oktober 1906.

ONDER INVLOED VAN ALCOHOL
Een 25-jarige bromfietser uit Vorden
trok op zondagavond 12 februari jl.
op de Dorpsstraat te Vorden de aan-
dacht van de politie omdat hij met
een sirene voor het nodige kabaal
zorgde. Bij controle bleek de man
onder invloed van alcohol. Hij blies
1,57 promille en de politie maakte
proces-verbaal op.

P o l i t i e

Zangdienst
in Dorpskerk
Op zondagavond 26 februari
om 19.00 uur is er in de Dorps-
kerk van Vorden weer een zang-
dienst onder het welbekende
motto 'Vorden zingt'.

Het programma ziet er veelbelo-
vend uit. Verzoekliederen afkom-
stig uit diverse bundels, zullen aan
bod komen. 

Er zal een kort meditatief moment
zijn door ds. C. van Alderwegen uit
Aalten en de muzikale begeleiding
is in handen van dhr. W. Kuipers
uit Apeldoorn (orgel) en dhr. K. van
Dusseldorp (piano).

Na afloop is er een heerlijk kopje
koffie of iets anders in 'de Voorde'
en kan er gezellig nagepraat wor-
den.

LEVER UW NIEUWS DIGITAAL IN:

INFO@CONTACT.NL



Citroën Picasso 
2.0 HDI diesel 

5-drs. 123.000 km 
2000

AUTOBEDRIJF

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

www.autolangwerden.nl

WOLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575) 44 11 14

APK Keuringsstation

Mazda 323 
station 

bj. 1992 rood

Honda Civic 1.5 beige bj. 1990
Mazda 323 automaat wit bj. 1990
Citroen ZX rood bj. 1995
Fiat Panda rood bj. 1993

Diverse goedkope auto’s vanaf 400 euro

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

Opel Agila 1.2 comf., grijs, 12-2002 € 8.750
Nissan Almera Tino 1.8 grijs 09-2001 € 12.950
Toyota Starlet 1.3 zwart 08-1995 € 4.500
Ford Focus 1.6 wagon cool 05-2002 € 13.750
Nissan Primera station 1.6 blauw 11-1998 € 7.950
Peugeot 307 1.6 16v grijs 11-2002 € 13.950

Renault Laguna
1.6 16v grand tour

groen, 04-2001
€ 12.950,-

M
M Autobedrijf

Melgers

www.autobedrijfmelgers.nl

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot Partner 1.6 16v zenith, 5-2004, Geel met., Airco, 19.000km
Peugeot 307 SW 1.6 16v, 6-2002, Grijs met., Airco, 90.000km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, Groen met, centr.vergr., 64.000km
Peugeot 309 1.4 GR, 5drs, 1991, Blauw met., trekhaak, 141.000km
Nissan Micra 1.2 80pk, 2-2003, org.radio/cd, grijs met., 19.000km

Peugeot 1007 1.4
Gentry, Zilver met.,

Airco, Radio/cd
NIEUWE AUTO

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

Honda cr-v, 2000 14.950
VW Golf 1.8 20V, 2001 12.950
Peugeot 206 1.6 5-drs, 2001 9.950
Mercedes C220 avant garde 2004 36.950
Opel Astra 1.6 5-drs N-joy, 2002 12.950

KIJK VOOR ONZE ACTUELE VOORRAAD OP
WWW.AUTOBEDRIJFWISSELINK.NL

Volvo v70
2.5

1999
€ 13.950,-

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

VOOR AL ONZE OCCASIONS

MÉT FOTO KIJK OP:

WWW.GROOT-JEBBINK.NL

Heeft u interesse om op deze
pagina te adverteren? 

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

of

Vorden, tel. (0575) - 55 10 10

Weeversdrukkerij

Deawoo Kalo Style 1.4i benzine 5-drs 24.000 km 2003
Ford Focus 1.6 16v benzine 5-drs 63.000 km 2003
VW Polo 1.6 benzine 5-drs 148.500 km 1998
Opel Vectra 1.6 benzine  4-drs. 147.000 km 1997
Renault Scenic 1.6 benzine bj. 5-drs. 55.000 km 2001 
Peugeot 106 1.1 benzine 3-drs. 66.000 km 2002
Smart Jubile 0.6 benzine 2-drs. 66.000 km 1999

MPV is een auto met hoge zitplaats



RATTI DAMES
Ratti 1 - WWNA 1
Na een lange winterstop mochten de
dames eindelijk het veld weer op. Het
eerste kwartier begonnen de dames
van Ratti onwennig aan de wedstrijd.
De combinaties liepen niet echt soe-
pel  en elkaar vinden bleek moeilijk.
WWNA blaakte van het zelfvertrou-
wen na hun overwinning van vorige
week op de nummer twee. Binnen een
kwartier wisten ze doormiddel van
een uitbraak voor het openingsdoel-
punt te zorgen. 0-1. De Ratti dames
werden op hun plaats gezet, maar dit
zorgde wel voor het keerpunt van de
wedstrijd. De duels werden feller aan-
gegaan en kansen werden er gecreë-
erd. De druk op de achterhoede bij
WWNA werd groter en er heerste
meer paniek achterin. WWNA was ze-
ker het laatste kwartier druk met rui-
men. Jammer genoeg voor Ratti werd
er geen kans verzilverd.  WWNA
kwam in de slotfase van de eerste helft
nog een keer gevaarlijk uit. Keepster
Wieteke Schotsman had de bal echter
al klemvast waarop een speelsters van
WWNA een laatste poging waagde en
de bal uit de handen van de keepster
het doel in trapte. Dit doelpunt werd
dan ook terecht afgekeurd;  zo bleef de
ruststand 0-1. Na de rust moest Ratti
op zoek naar de gelijkmaker. De een-
tweetjes werden beter. Een corner van
Wencke Olthuis werd niet resoluut
weggewerkt door WWNA en Ratti wist
hiervan te profiteren. Kelly Peters
stond mooi opgesteld bij de tweede
paal en tikte de bal uitstekend binnen
in de rechterhoek. 1-1. Ratti kreeg hier-
na ook nog kansen om de wedstrijd
met winst af te sluiten, maar helaas
zonder resultaat. WWNA zorgde nog
een keer voor een uitbraak op snel-
heid en een speelsters wist alleen op
de keepster van Ratti af te komen. Wie-
teke Schotsman zorgde er echter met
een sublieme redding voor dat dit
feestje voor hun niet door ging. De
punten werden dan ook verdeeld en
gezien de wedstrijd mag Ratti hier te-
vreden mee zijn. Antoon Peters moest
terugvallen op wat jeugdspeelsters
voor versterking en deze hebben zeer
verdienstelijk gevoetbald en waren
een welkome versterking. Frederique
Boekelo speelde een dijk van een wed-
strijd en Ariette Kieskamp kwam mooi
op snelheid langs haar tegenspeelster.
Volgend weekend wederom een week-
end rust en daarna uit tegen de num-
mer twee Witkampers.

Vo e t b a l

RATTI 1 - DIEPENHEIM 1
Zondag 19 februari 2005 traden de he-
ren van Ratti 1 aan tegen Diepenheim
1. De uitwedstrijd aan het begin van
het seizoen werd door Ratti kansloos
met 4-0 verloren. Voor Ratti dus een
schone taak om het in eigen huis be-
ter te doen. 

Met een nagenoeg volledige selectie
begon Ratti fanatiek aan de wedstrijd.
Diepenheim, dat over een fysiek sterke
selectie beschikt, had een veldover-
wicht, maar wist dankzij goed verdedi-
gen aan Ratti-zijde nauwelijks gevaar-
lijk te worden. De enige opgelegde
kans die Diepenheim kreeg werd door
Ratti-voorstopper Bas Vriend knap on-
schadelijk gemaakt. Daar waar Die-
penheim moeite had om gevaarlijk te
worden, bleek de Diepenheimse de-
fensie ook nog eens kwetsbaar bij snel-
le tegenaanvallen van Ratti. De voor-
waartsen van Ratti wisten voor rust ze-
ker vier opgelegde kansen te creëren,
maar even zovaak werden deze kan-
sen slordig om zeep geholpen. Daar-
mee kwam opnieuw hét probleem
van Ratti aan het licht: Ratti heeft
moeite met doelpunten maken. Hal-
verwege konden de ploegen naar de
thee met een 0-0 tussenstand.

Na rust werd Ratti nog meer terugge-
drongen door Diepenheim. Toch was
het in de beginfase van de tweede
helft wederom Ratti dat de beste kans
wist te noteren. Ook deze kans was
niet besteed aan de Ratti-spitsen. Naar-
mate de tweede helft vorderde, ging
Diepenheim steeds meer risico nemen

Vo e t b a l

om de 3 punten op te kunnen strijken.
Ratti had het in die fase met name aan
doelman Sander Roelvink te danken
dat er nog steeds een 0-0 op het score-
bord stond. Tien minuten voor tijd
was het alsnog raak voor Diepenheim.
De verder goed leidende scheidsrech-
ter gaf ietwat goedkoop een straf-
schop, waar de spelers van Diepen-
heim al de gehele wedstrijd naar op
zoek waren. De strafschop werd koel-
tjes benut door de aanvoerder van Die-
penheim.

Met nog tien minuten voor de boeg
was er Ratti alles aan gelegen om op
zoek te gaan naar de gelijkmaker. Die-
penheim, dat vijf wedstrijden op rij
verloren had, begon in het bezit van
een voorsprong nerveus te voetballen
en leed onder druk veel balverlies. Dit
speelde Ratti in de kaart, want daar-
door werden de Kranenburgers in de
gelegenheid gesteld om vaker voor het
doel van de tegenstander te verschij-
nen. Na een domme overtreding van
de linksback van Diepenheim kreeg
Ratti op de punt van het zestienmeter-
gebied een vrije trap te nemen. 

De goed spelende Jan Groot Jebbink
wist deze vrije trap feilloos bij de klein-
ste man van het veld, Michiel Gudde,
op het hoofd te leggen. Michiel Gudde
was alle boomlange Diepenheim-ver-
dedigers te slim af en kopte knap de 1-
1 binnen. Met nog vijf minuten op de
klok ging Ratti op zoek naar meer. 

Diepenheim was van slag en rijp voor
nog een tegentreffer. Die tegentreffer
kwam er bijna nog. Ratti-spits Jeroen
Fleming kwam net een teenlengte te-
kort om Ratti 3 punten te bezorgen.
Uiteindelijk moesten beide ploegen na
het laatste fluitsignaal genoegen ne-
men met één punt.

SOCII NIEUWS
Alle afgelastingen gaven bij Socii nog-
al wat verwarring met een komische
ondertoon. Zo had het tweede elftal
gewonnen van SHE 2 uit en waren bij
de terug komst de meeste overige le-
den van de selectie aan het trainen.
Niet Jan Willem Krijt en Bert Kranen-
barg die werden met de spelers onder
aanvoering van Nick Arends en Ro-
land Wolbrink die er al een zware trai-
ning op hadden zitten mee genomen
na de bestuur kamer voor de wedstrijd
bespreking. Zaterdagavond werd de
feestavond voor de selectie gehouden
in het Ludgerus gebouw met roulette
spelen als hoofdact met name het vals
spelen op deze zeer geslaagde avond
ging sommige spelers goed af. 

Uitslagen:
SBC C1 -Gazelle N C2 1-7; SBC C2 -Klein
Dochteren C1 3-1; SHE 2 -Socii 2 0-1.

Vo e t b a l

VIOD - VORDEN 5-2
De wedstrijd was van cruciaal belang,
want Vorden doet nog mee voor de 2e
periode en zou bij winst de aanslui-
ting houden bij de top twee en afstand
nemen van VIOD. Dat het een lastige
wedstrijd zou worden stond buiten
twijfel, want VIOD was al 8 wedstrij-
den ongeslagen en heeft in de winter-
stop clubs als Pax, Ulftse Boys en Lon-
ga op een nederlaag getrakteerd. Vor-
den kwam vlak voor rust goed terug in
de wedstrijd, maar heeft over het to-
taal gezien collectief gefaald. 

VIOD nam vanaf de aftrap het initia-
tief en zette Vorden onder druk. Voor-
al op het middenveld werd Vorden af-
getroefd en het kwam niet aan opbou-
wen toe. VIOD speelde agressief en
stoorde direct de opbouw van Vorden.
De lange bal kwam dan ook niet aan
en bovendien werd Vorden spits Hugo
van Ditshuizen aan de ketting gelegd.
In de 13e minuut opende VIOD de sco-
re uit een rommelige situatie en 3 mi-
nuten later tekende het de 2-0 al aan
uit een afstandsschot. 

Vorden probeerde zich onder het juk
van Viod uit te vechten en in de 30e

Vo e t b a l

minuut was het Ronald Visser die zijn
verdediger te snel af was en ook de
doelman het nakijken gaf. 2-1 In deze
fase van de wedstrijd was Vorden ster-
ker en was Ronald Visser, die weer in
de basis was gestart, het aanspeelpunt.
In de 40e minuut ontfermde Erik Ol-
denhave zich over een vrije trap en de
bal verdween steenhard in de krui-
sing. 2-2 In de tweede helft kon Vorden
in aanvang het nog een beetje bijbe-
nen, maar in tien minuten tijds liep
Viod uit naar 5-2. Viod heeft de kwali-
teit om door te stomen naar de kop
van de ranglijst en het zal ongetwijfeld
dit seizoen hoog eindigen.

Uitslagen zaterdag 18 februari
Gazelle Nieuwland B2 - Vorden B2: 1-4
Deventer C1 - Vorden C2: 9 - 2
De Graafschap D2 - Vorden D1: 4 - 0
Rheden D2 - Vorden D2: 0 - 1

Programma zondag 19 februari
VIOD 1 - Vorden 1: 5-2
WVC 3 - Vorden 2: Afg.
Warnsveldse Boys 3 - Vorden 3: 2-0
Vorden 4 - Zutphen 2: 0-1
Vorden 5 - Rheden 4: 3-7

Programma zaterdag 25 februari
Vorden A1 - HSC '21/Brein A2
Doesburg SC E1 - Vorden E2
Vorden E3 - Steenderen E1
WHCZ E5 - Vorden E4
DZC '68 E9 - Vorden E5
AZC E3 - Vorden E6

Programma zondag 26 februari
Hoven de 4 - Vorden 5

DASH
Zaterdag 18 februari uitslagen
Dynamo Neede JC1 - Dash JC1 1-3
WIK D3 - Dash D4 2-3
DVO MB1 - Dash MB2 3-2
VCV MC1 - Dash MC1 4-0
Harfsen MB1 - Dash MB1 0-4
VCV D1 - Dash D1 3-2. 

Bekerwedstrijd 
Sparta D1 - Dash D1 2-3. 

Volgende week zijn er geen wedstrij-
den.

Vo l l e y b a l

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 13 februari:
Groep A:
1 Dhr. D. Wijers/Dhr. E. Thalen 66,15%;
2 Mw. D. Hoftijzer/Dhr. G. Hoftijzer
57,3%; 3 Dhr. H. Jansen/Dhr. J. Meijers
51,0%.

Groep B:
1 Mw. L. Meijerink/Dhr. T. Meijerink
58,9%; 2 Mw. N. Warringa/Mw. G. Ros-
sel 57,8%; 3 Mw. J. Wullink/Dhr. H.
Wullink 57,3%.

Groep C:
1 Mw. B. Groot Bramel/Dhr. H. Groot
Bramel 60,9%; 2 en 3 Mw. J.van der
Staak/Dhr. J. W. Drijver en Mw. J. Holt-
slag/Mw. H. Regenspurg 58,3%.

Woensdag 15 februari:
Groep A:
1 Mw. G. Rossel/Dhr. D. Wijers 56,25%;
2 Mw. D. Hoftijzer/K. Vruggink 54,86%;
3 Mw. A. Jansen Vreling/Mw. E. Beek-
man 52,78%.

Groep B
1 Mw. L. le Grand/G. Nulden 65,42%;
2 Dhr. J. Wegchgelaer/G. Gille 58,33%;
3 Mw. P. v.d. Vlugt/R. de Bruin 53,75%.

B r i d g e n

Februari is een maand waarin men
de boel wat gaan opschudden. Als
de zon er dan ook nog wat bij
komt, begint het echt te kriebelen. 

Dat geldt ook voor Passage. De komen-
de ledenavond zal in het teken staan
van terugkijken en vooruitzien. Hoe is
het voorbije jaar verlopen en zit er nog
geld in de knip? Wat gaat de toekomst

ons brengen en wat zijn onze plan-
nen. Passage hoopt u er heel wat van
te vertellen. Wat kunt u op de komen-
de avond verwachten? Voor de pauze
hoopt men u op de hoogte te brengen
van het reilen en zeilen in het afgelo-
pen jaar. Verslag van de Boekenkring,
verslag van Lief en Leed, verslag van de
secretaris en van de penningmeester
en ook zult u meer horen over het vra-
genformulier van januari jl. En dan na
de pauze een UURTJE CULTUUR. Dan
brandt men los met van alles en nog

wat. Gedichten, verhalen, quiz en lied-
jes zullen ten gehore worden ge-
bracht. We zetten rondom wat tafels
klaar om daar de door ons meege-
brachte "kunst"objecten, zelf gemaak-
te handwerken, schilderkunst of wat
dies meer zij te exposeren. Alles wat u
dicht aan het hart ligt is welkom. 
Na de pauze kunnen we er elkaar ook
iets over vertellen. Graag nodigt Passa-
ge allen uit voor de jaarvergadering op
dinsdag 28 februari a.s. in het Dorps-
centrum.

Passage

Tot 1 januari 2006 werd er vaak door
werkgevers, vrijwillig of ingevolge de
CAO, een bijdrage verstrekt in de kos-
ten van de particuliere ziektekosten-
verzekering. Veel werkgevers verleen-
de deze bijdrage ook aan gepensio-
neerden. Door de invoering van de
Zorgverzekeringswet per 1 januari
2006 moeten werkgevers verplicht de
inkomensafhankelijke premie over
het loon van hun werknemers via een
tegemoetkoming boven op het loon
compenseren. Die verplichte compen-
satie geldt echter niet voor gepensio-
neerden. Inmiddels is gebleken dat
veel werkgevers ook de bijdrage in de
kosten van de ziektekostenverzeke-
ring met ingang van 1 januari 2006 af-
schaffen. De ouderenorganisaties con-

stateerden al in 2005 dat de kans daar-
op groot zou zijn, ook vanwege het
kostenplaatje voor de werkgevers op
grond van het nieuwe zorgstelsel. De
ouderenorganisaties vinden dat werk-
gevers de afspraak om bij te dragen in
de kosten van de ziektekostenverzeke-
ring niet eenzijdig mogen beëindigen.
In juli 2005 hebben de ouderenorgani-
saties deze zaak bij een drietal minis-
teries aangekaart, ook in verband met
onrust en onzekerheid bij onze leden
op dit punt. In het najaar is nogmaals
bij overheid en sociale partners onder
de aandacht gebracht dat er een aan-
vaardbare oplossing voor het pro-
bleem diende te komen. 
Begin januari 2006 heeft het NIBUD in
opdracht van de samenwerkende ou-
derenorganisaties koopkrachtcijfers
gepresenteerd van een aantal 65-plus
huishoudens. Uit deze berekeningen
blijkt dat het huishouden waarbij de
bijdrage van de voormalige werkgever
vervalt, er sterk in koopkracht op ach-
teruitgaat. Het kabinet mag zich niet
verschuilen achter de sociale partners
als het gaat om het wegvallen van de
bijdrage van de werkgever. Dit is im-
mers een gevolg van de Zorgverzeke-
ringswet.  Bovendien is de overheid
ook zelf werkgever van (gepensioneer-
de) ambtenaren en heeft dus zelf een
verantwoordelijkheid. 
Op dit moment krijgen de ouderenor-
ganisaties veel reacties binnen van ver-
ontruste senioren. De samenwerken-
de ouderenorganisaties brengen in
kaart welke werkgevers de compensa-
tie intrekken en welke niet. Zij vinden
de gang van zaken onacceptabel.

Ouderenorganisaties: als sociale partners tekort schieten, moet kabinet compenseren

Financiële strop gepensioneerden
is onacceptabel
Veel 65-plussers gaan er dit jaar in
koopkracht op achteruit. Dit komt
omdat de bijdrage voor de ziekte-
kosten van de voormalige werkge-
ver veelal is vervallen, nu het nieu-
we zorgstelsel van kracht is. De ou-
derenorganisaties ANBO, NVOG,
PCOB en Unie KBO (verenigd in het
CSO) vinden dit onacceptabel. Ze
trokken afgelopen zomer al aan de
bel. Ze waarderen de moties van
Tweede Kamerlid Gerda Verburg
(CDA). Daarin verzoekt zij de rege-
ring om de sociale partners op te
roepen het arbeidsvoorwaarden-
overleg op dit punt te (her)openen.
Als sociale partners echter tekort
blijven schieten, zal het kabinet
met compenserende maatregelen
moeten komen, stellen de ouderen-
organisaties.

Donderdag de 9e begonnen we met 8
ploegen, waarvan de nr's 1 en 2 door
zouden gaan naar de volgende avond.
Na een gemoedelijke, gezellige,spor-
tieve maar toch een fanatieke speel-
avond waren de 4 doorgaande ploegen
bekent, nl; Vogelzang 1, Wogt 1, Beek-
laan en Camping kl. Steege.
Vrijdag de 10e stonden er 13 ploegen
klaar om de strijd met elkaar aan te
gaan. Ook hier was het fanatisme weer
van een hoog niveau. Maar boven dat
stond de gezelligheid voorop. Op deze
avond gingen de volgende ploegen
door naar de volgende ronde; Vogel-
zang 2, De Koekoek, De Vierakkers,
Kempe 2, Deldensebroekweg en Wogt
2. Na een aantal gezellige avonden in
de sporthal, maar natuurlijk ook in de
kantine was het tijd dat de ploegen
zich mentaal voorbereiden op 'de'
avond. De avond waarop je je straat
voor altijd met naam en toenaam op
de wisselbeker kunt laten staan.
Het was zover, om 19.00 uur stonden
de 1e zes ploegen klaar om de strijd
met elkaar aan te gaan. Tot 22.00 uur
werd er gestreden om een plaatsje in
de finale te bemachtigen. Nadat alle
ploegen, die erg aan elkaar gewaagd
waren, uitgespeeld waren hadden 2

ploegen zich ge-plaatst om te spelen
om plek 3 of 4 en waren er natuurlijk
ook 2 ploegen die uit gingen maken
wie er met die felbegeerde beker naar
huis mocht.Voor plek 3 en 4 gingen
Wogt 1 en Vogelzang 1 de strijd aan.
Hier mocht de Wogt 1 zich de gelukki-
ge prijzen van de 3e plaats.
Maar dan de FINALE, hier stonden te-
genover elkaar ; de Deldensebroekweg
en de Wogt 2.
Er werd gespeeld om 2 gewonnen sets
tot 20 punten. In de 1e set bleek de
Deldensebroekweg een maatje te
groot en won royaal, maar de Wogt 2
gaf de strijd niet op en bewees in de 2e
set dat het ook andersom mogelijk
was, nl. een royale winst. De strijd lag
weer volkomen open, de 3e set moest
de definitieve uitslag geven. Nadat bei-
de teams zich weer opgepept hadden
werd het spel hervat. Het werd een las-
tige pot, geen van beide teams wou de
strijd opgeven, wat af en toe commen-
taar opleverde naar de scheidsrechter
toe, maar die voelde de spanning goed
aan en floot een correcte wedstrijd.
Tot aan de 15 punten bleef het gelijk
opgaan, Maar toen sloeg de Wogt 2
toe, de Deldensebroekweg probeerde
nog van alles,maar het mocht niet ba-
ten, de Wogt 2 won de wedstrijd en
mocht zich daarom de winnaar noe-
men van het 20e stratenvolleybaltoer-
nooi. Via deze weg wil ik iedereen be-
danken die op zijn of haar manier
heeft bijgedragen aan een geslaagd
toernooi, en we hopen dat we dit vol-
gend jaar ook weer met zoveel vrijwil-
lige hulp voor elkaar kunnen krijgen.

20e Stratenvolleybaltoernooi
Vierakker/Wichmond
Donderdag 9 februari en vrijdag 10
februari was het weer zover. De
voorrondes van het 20e stratenvol-
leybaltoernooi gingen van start.
Het toernooi begon met 21 deelne-
mende ploegen, waarvan er uitein-
delijk 10 door zouden gaan naar de
finale-avond op vrijdag 17 februari.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

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

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Inspraak leidt tot aanpassing van 
herinrichting Wichmondseweg Baak

Plannen tot herinrichting
De plannen tot herinrichting zijn niet
nieuw. Al eerder, in november 2004,
zat de gemeente met bewoners om
tafel om over de herinrichting van de
dorpskern te praten. De opmerkin-
gen van toen leidden tot het huidige
plan. De Wichmondseweg (van de
Pastoor Teubnerstraat tot aan de
Van der Heijdenstraat) wordt herin-
gericht. De rijbaan krijgt een nieuwe
laag asfalt, er komen parkeerstro-
ken en aan beide kanten van de weg
trottoirs. Ook gaat de gemeente
groenstroken met bomen langs de
weg aanplanten. Het asfalt rond het
kerkplein voor de St. Martinuskerk
maakt plaats voor klinkers. 

Er komen twee plateaus, op de hoek
’t Baaken/Pastoriestraat en op de
hoek Wichmondseweg/Pastorie-
straat. De beukenbomen blijven
staan. Verder wordt de bestrating
rondom de kerk aangepast en komt
er een pad naar de nieuwe ingang
van de kerk. Een specialistisch 
bedrijf onderzocht of de aanleg van
de weg tussen de beuken nadelig is
voor de bomen. Dit blijkt niet het 
geval. De werkzaamheden zullen
zeer zorgvuldig gebeuren en de 
bomen worden na afloop van de
werkzaamheden behandeld om
eventuele schade van de wortels 
te verhelpen.

Aanpassingen
Tijdens de informatieavond vulden
de aanwezigen reactieformulieren
in en een aantal inwoners reageerde
per brief. Op basis hiervan paste de
gemeente de plannen aan. Door de
Wichmondseweg in te richten als 
30 km zone mag er ook geparkeerd
worden op de rijweg. Met deze wijze
van inrichten van de weg denkt de
gemeente het vrachtverkeer en
landbouwverkeer het gebruik van
deze weg te ontmoedigen. In de 
cirkel voor café de Bierkaai wordt
een linde geplaatst. Aan de Wich-
mondseweg komen andere, 
sierlijke, bomen.

Grondruil met parochie Baak
Een gedeelte van het aan te leggen
plein voor de kerk ligt op de grond
die in eigendom is van het Bisdom
Utrecht. Met het Bisdom is een 
symbolische overnameprijs afge-
sproken. Als compensatie komt er
bestrating om de kerk en een toe-
gangsweg naar de nieuwe Kerkzaal. 

Afkoppelen van hemelwater
De herinrichting is een goede gele-
genheid om het hemelwater af te
koppelen. Hiervoor worden de 
kolken van de Wichmondseweg 
afgekoppeld. Zo komt het regen-
water via een infiltratieriool naar de 
vijver van Huize Baak afgevoerd. Ook
de hemelwaterafvoeren van de kerk
lozen het regenwater op deze vijver. 

Uitvoering
De werkzaamheden worden volgens
de geldende afspraken aanbesteed
en uitgevoerd. De uitvoering begint
naar verwachting in april van dit jaar
en duurt ongeveer twee maanden.

De inspraakavond op 8 november 2005 leverde goede reacties op de plannen
voor herinrichting en aanpassingen van de dorpskern in het dorp Baak. Veel
opmerkingen gingen over te weinig parkeerplaatsen en te weinig bomen. Ook
waren er vragen over afsluiting van de Wichmondseweg voor vrachtverkeer
en landbouwvoertuigen. Met een aantal aanpassingen denkt de gemeente
een plan te realiseren dat goed aansluit bij de wensen van de inwoners.

Ontbreekt uw
naam in de ge-
meentegids 2006?
Een aantal inwoners nam afgelopen
week contact met ons op omdat hun
naam of dat van hun bedrijf ontbrak
in het gedeelte Lokaal Totaal van de
gemeentegids 2006.

We betreuren het dat dit adresover-
zicht niet compleet is. Dit telefoon-
gedeelte van de gemeentegids valt
niet onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente, maar is gemaakt
door Suurland BV. Zij zoeken op dit
moment uit waardoor de problemen
ontstaan zijn. 

U kunt uw opmerkingen doorgeven
aan Suurland BV, Postbus 1362,
5602 BJ Eindhoven, 
tel: (040) 26 42 300, e-mail:
info@suurland.nl. U kunt ook het
reactieformulier (gedeelte Lokaal
Totaal na pagina 160) invullen en 
opsturen naar Suurland BV. Als wij
uw klacht ontvangen, sturen wij 
deze door naar dit bedrijf. 

Vanaf maandag 27 februari begin-
nen medewerkers van de gemeente
Bronckhorst en de WBE Steenderen
met het verplaatsen van twee 
roekenkolonies. Uiterlijk 15 maart
a.s. zullen de roeken een nieuwe 
locatie hebben.

Het ministerie van Landbouw 
Natuur en Voedselkwaliteit verleen-
de ontheffing voor deze verhuizing.
De overmatige overlast die beide 
kolonies veroorzaken kan zo worden
aangepakt. Gezamenlijk maakten
IVN Noord en Midden Achterhoek,
WBE Steenderen, GLTO Bronck-
horst e.o., Staatsbosbeheer en de
gemeente Bronckhorst een plan van
aanpak.

De roekenkolonie op het terrein van
Huize Baak wordt op het terrein in
noordelijke richting verplaatst, 
richting de Vordenseweg. Door het
meer naar achter dringen van de 
kolonie kunnen bezoekers van Huize
Baak weer toekomen aan een goede
nachtrust en is het park rondom het
huis weer bruikbaar voor de stich-
ting. De (kleine) roekenkolonie bij de
Aviko fabriek aan de Dr. Ariëns-
straat wordt verplaatst naar een
bosje in het gebied Vreekolk, waar al
twintig roeken broeden. De omvang
van deze kolonie neemt dus toe. 

Voor het verplaatsen van de kolonies
worden de nesten van de roek uit de

bomen verwijderd. In plaats daarvan
worden bakens opgehangen, die de
roek moeten wijzen op een onveilige
broedplaats. Tot 15 maart worden
de roeken gestoord door geluid- en
lichtsignalen om ze weg te krijgen
van huidige nesten. Direct aanwo-
nende krijgen hierover bericht. 
Van 15 maart tot 15 juni vinden geen
verstoringen plaats omdat in dit de
broedperiode van de roek is en 
verstoring dan niet is toegestaan. 
Na het broedseizoen vindt een 
evaluatie plaats en worden even-
tueel aanvullende maatregelen 
genomen. Hierover berichten we 
tijdig. 

Uitvoering werkzaamheden
De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door medewerkers van
de gemeente Bronckhorst en de
WBE Steenderen. Deze medewer-
kers hebben een speciale machti-
ging hiervoor. 

Bescherming van de roek
De verplaatsingen zijn uitsluitend
mogelijk door toestemming van het
ministerie van Landbouw Natuur en

Voedselkwaliteit. De roek en zijn
nesten genieten een absolute 
bescherming. Ook buiten het broed-
seizoen genieten de nesten deze 
bescherming. Handelingen zonder
ontheffing zijn strafbaar. Voor meer
informatie kunt u zich wenden tot de
heer F. Eggink, beleidsmedewerker
groen van de gemeente Bronck-
horst. Hier liggen ook het roeken-
beschermingsplan en de ontheffing
ter inzage.

Gemeente Bronckhorst verplaatst roekennesten

Onderhoud 
straatverlichting
Vanaf januari 2006 koos de 
gemeente Bronckhorst voor een
andere opzet van het onderhoud
van straatverlichting. In plaats 
van alle straatverlichting te 
controleren, worden de klachten 
nu éénmaal in de twee weken 
hersteld. Wanneer u klachten 
heeft over straatverlichting, 
dan kunt u dit doorgeven bij 
de afdeling Openbare werken, 
tel. (0575) 75 03 39. 

Ook al zo’n zin in
een duik?
Ook al lijkt de zomer nog ver weg,
de voorverkoop van abonnementen
voor de zwembaden Steenderen,
Hengelo Gld. en Hoog Keppel 
begint in de derde week van maart
2006. Noteer deze datum vast in 
uw agenda! Meer informatie vindt 
u binnenkort in dit blad.



Vanaf 1 januari 2006 geldt voor 
iedereen in Nederland een nieuwe
zorgverzekering (ook wel basis-
verzekering genoemd). 

Collectieve verzekering voor
minima
De gemeente Bronckhorst heeft met
zorgverzekeraar Menzis afspraken
gemaakt over een collectieve verze-
kering. De collectieve verzekering
van de gemeente omvat een natura
zorgverzekering en aanvullende- en
tandartsverzekeringen. Alle inwo-
ners van Bronckhorst met een inko-
men tot 110% van de geldende bij-
standsnorm en (vrijwel) zonder een
eigen vermogen kunnen deelnemen
aan deze collectieve verzekering. 

Voorwaarden
Dus is uw inkomen niet hoger dan de
netto bijstandsnormen tot 110% 
(= excl. vakantiegeld):
• echtpaar (tot 65 jaar): € 1.256,57
• echtpaar (beiden 65+): € 1.318,90
• echtpaar (één beneden 65 jaar): 

€ 1.318,90
• alleenstaande 65+: € 955,27
• alleenstaande ouder: € 1.130,92
• alleenstaande vanaf 23 jaar: 

€ 879,60
én
heeft u géén eigen vermogen 
(bijvoorbeeld geld op spaarrekening,
overwaarde eigen huis, boot, 
caravan of auto) boven de volgende
bedragen:
• alleenstaanden: 

€ 5.180,00
• alleenstaande ouders:

€ 10.360,00
• gehuwden en samenwonenden: 

€ 10.360,00
dan komt u in aanmerking voor 
de collectieve verzekering van de
gemeente Bronckhorst.

14,1% korting op de premie
U ontvangt een korting op uw nomi-
nale premie voor de zorgverzekering

van 5,1%. Op de premie van de door
u afgesloten aanvullende verzeke-
ring (ExtraVerzorgd) én tandartsver-
zekering (TandVerzorgd) ontvangt u
een korting van maar liefst 9%. Een
totale premiekorting van 14,1% dus.
Zo wordt de totale premie vanaf 
1 januari 2006 voor u per maand per
persoon:
• € 93,70 (zorgverzekering + 

ExtraVerzorgd 1 + TandVerzorgd 1)
• € 103,94 (zorgverzekering + 

ExtraVerzorgd 2 + TandVerzorgd 2)

Kinderen tot 18 jaar zijn vrijwel altijd
gratis meeverzekerd.

Garantpakket
Heeft u bij Menzis een aanvullende
en tandartsverzekering afgesloten,
dan houdt de collectieve verzekering
verder in dat u gratis een aantrekke-
lijk garantpakket daar bovenop
krijgt. De premie daarvoor betaalt
de gemeente voor u. Het garant-
pakket geeft u recht op extra 
vergoedingen als:
• 100% van de voor eigen rekening

gebleven tandheelkundige kosten
tot maximaal € 350,- per jaar per
verzekerde vanaf 18 jaar

• maximaal € 140,- voor de aan-
schaf van brillen of lenzen 1 keer
per 2 jaar

• maximaal € 50,- voor de aanschaf
van monturen 1 keer per 2 jaar

• 100% vergoeding van de eigen bij-
drage voor kraamzorg

• 50% vergoeding van de eigen bij-
drage voor ziekenvervoer (zittend)

Overstappen naar de collectieve
verzekering?
Wilt u vanaf 1 januari 2006 gebruik
maken van de collectieve verzeke-
ring van de gemeente Bronckhorst?
Dat kan heel gemakkelijk.

Bent u op dit moment bij een andere
zorgverzekeraar verzekerd dan
Menzis, dan kunt u zonder voorbe-

houd uw huidige verzekering per 
1 januari 2006 schriftelijk opzeggen.
Opzeggen kunt u tot uiterlijk 1
maart 2006 doen! Voor de aanmel-
ding bij Menzis vult u vervolgens
voor 1 mei 2006 een aanmeldings-
formulier in. Uw collectieve verze-
kering gaat dan (met terugwerkende
kracht) vanaf 1 januari 2006 in. 
Opzegkaarten en aanmeldingsfor-
mulieren zijn bij de gemeente aan te
vragen onder tel. (575) 75 02 50. 

Als u al verzekerd bent bij Menzis
dan hoeft u alleen een wijzigings-
formulier in te vullen waarbij u aan-
geeft gebruik te willen maken van de
collectieve verzekering van de 
gemeente Bronckhorst (collectivi-
teitnummer 20403 vermelden). Dit
kunt u tot uiterlijk 1 mei 2006 doen!
Voor vragen of meer informatie over
de collectieve verzekering kunt u
contact opnemen met Menzis via 
tel. 0800-2040 (gratis) of via
www.menzis.nl.

Betaling premie collectieve 
verzekering
De gemeente heeft met Menzis 
afgesproken dat Menzis met u
rechtstreeks de premiebetaling 
regelt. Op het aanmeldings- en 
wijzigingsformulier kunt u echter
Menzis machtigen tot automatische
incasso. Dit betekent dat Menzis uw
premie automatisch van uw bank- of
girorekening afschrijft. Op die ma-
nier heeft u er geen omkijken naar.

Ten slotte nog iets over de gevol-
gen voor de bijzondere bijstand
De collectieve verzekering wordt
door de gemeente als voorliggende
voorziening beschouwd voor de 
bijzondere bijstand. Dit betekent dat
er géén bijzondere bijstand wordt
verleend voor ziektekosten of daar-
aan verwante kosten die door de 
collectieve verzekering worden 
gedekt.

Collectieve zorg- en aanvullende verzekering per 1 januari 2006

In zijn vergadering van 14 februari jl.
heeft de Programmaraad Gelder-
land Oost een voorbereidend televi-
sieadvies opgesteld voor de periode
2006-2007 voor de kernen Hengelo,
Vorden en Zelhem.Voor de 8 zenders
waar de Programmaraad over mag
adviseren is gekozen voor: Arte, 
Discovery Channel, Eurosport, 
National Geographic, Nickelodeon,
NDR 3 , RAI Uno en TV 5.  Daarnaast
zijn verplicht: Nederland 1, 2 en 3,
twee Belgische zenders, TV Gelder-
land en per gemeente één lokale pu-
blieke zender. Voor de Belgische
zenders zijn VRT 1 en Canvas/Ketnet
gekozen. Indien er in de gemeente
geen lokale publieke zender 
uitzendt is als vervangende zender
WDR aangewezen. Met dit advies
meent de Programmaraad een zo
groot mogelijke verscheidenheid
aan programmatypen te waarbor-
gen. Daarnaast heeft de Program-
maraad een voor kabelexploitant
UPC geheel vrijblijvend advies voor

het standaardpakket opgesteld,
zijnde: ARD, BBC 1, BBC 2, BBC
World, CNN, Jetix/Veronica, MTV,
Net 5, RTL4, RTL 5, RTL 7, RTL
Duits, SBS 6, The Box, TMF, en ZDF.
Op 23 mei 2006 (en niet op 20 april
zoals eerder gepubliceerd) zal deze
Programmaraad een definitief 
televisie-advies opstellen.

Kabelabonnees in deze gemeente
die binnen het werkgebied van de
Programmaraad Gelderland Oost
woonachtig zijn kunnen indien 
gewenst tot 15 april a.s. hun ziens-
wijze betreffende bovenstaand voor-
bereidend advies gemotiveerd 
kenbaar maken bij het secretariaat
van de Programmaraad: Garsenshof
33, 7231 LA Warnsveld. 
N.B. De Programmaraad mag zich
niet bemoeien met de tarieven die
door kabelexploitant UPC zijn vast-
gesteld. Indien u daar klachten over
heeft dient u zich daarover dus tot
UPC te wenden.

Mededelingen van de Programmaraad
Gelderland Oost 

Wegens (bij)scholing zijn de volgende afdelingen voor publiek gesloten op:
• dinsdag 21 februari 2006: Publiekzaken 

Geboorte, overlijden, erkenning, rijbewijs, reisdocumenten,
verhuizing/vestiging, uittreksels burgerlijke stand, huwelijk/partnerschap

• woensdag 22 februari 2006: Maatschappelijke ontwikkeling
Welzijn (jeugdbeleid, volksgezondheidbeleid, vrijwilligersbeleid,
kunst/cultuur- en sportbeleid) en onderwijs (leerlingenvervoer, leerplicht,
onderwijshuisvesting, kinderopvang) 

• vrijdag 24 februari 2006: Welzijn, inkomen en zorg Bijstand, Wet Voorzie-
ningen Gehandicapten en inburgering

• maandag 27 februari 2006: Ruimtelijke en economische ontwikkeling 
(beperkt beschikbaar)

• dinsdag 28 februari 2006: Bouwen en milieu. 
Milieumeldingen en -vergunningen, bodembeheer, afval, bouwstoffen-
besluit, geluid, energiebeleid en bouw-, sloopvergunningen

• donderdag 1 maart 2006: Openbare werken
Infrastructurele werken, vastgoed, kapvergunningen, landmeten, glad-
heidbestrijding en beheer openbaar groen, sportvelden, begraafplaatsen,
openbare speelvoorzieningen, rioleringen en openbare verlichting

• maandag 6 maart 2006: Ruimtelijke en economische ontwikkeling 
(beperkt beschikbaar)

• dinsdag 7 maart 2006: Belastingen 
Gemeentelijke belastingen en Wet waardering onroerende zaken

Wegens scholing gesloten

De gemeente Bronckhorst stelt, net
als een aantal andere gemeenten in
de Oost-Achterhoek, € 3800 ter 
beschikking om het EHBS-project
voor de eerste helft van dit jaar te
financieren. Het EHBS, Eerste Hulp
Bij Schoolverzuim, is een samen-
werkingsproject van GSJ Linden-
hout en Scholengemeenschap
Klein Borculo.

EHBS biedt hulp aan jongeren, 

ouders en scholen bij schoolverzuim
in het voortgezet onderwijs. Mede-
werkers gaan bij een melding van
schoolverzuim nog dezelfde dag op
huisbezoek om terugkeer naar
school in gang te zetten. Als de 
problematiek complex is, fungeert
EHBS als schakel tussen de leer-
plichtambtenaar en hulpverlenende
instanties, met als doel dat de leer-
ling weer gemotiveerd naar school
gaat. EHBS is in 2003 van start 
gegaan met een eenmalige subsidie
van het ministerie van onderwijs.
Het jaar daarna is het gefinancierd
door het RMC-Achterhoek en twee
samenwerkingsverbanden van het
voortgezet onderwijs. Begin februari
vroeg EHBS aan gemeenten om 
tijdelijke financiering in afwachting
van structurele oplossingen. De 
gemeente Bronckhorst reageert 
positief op dit verzoek.

Gemeenten bundelen krachten voor
Eerste Hulp Bij Schoolverzuim

Uw onderwerp op de 
politieke agenda

Wilt u een onderwerp op de politie-
ke agenda plaatsen? Dat kan als
het tenminste niet gaat over een
privé-belang, een klacht of een 
bezwaar. Voor informatie en spel-
regels kunt u contact opnemen met
de griffie of de website raadplegen,
klik op infobalie, dan op folders en
selecteer vervolgens Over burge-
rinitiatief en spreekrecht.

Rubrieksvergadering 

De gemeenteraad van Bronckhorst
vergadert op 26 januari 2006 om
20.00 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis aan de Raadhuisstraat
in Hengelo Gld. U bent van harte
welkom deze openbare vergadering
bij te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende 
onderwerpen:

• Herontwerp regiotaxi
In 2004 is door de provincie Gel-
derland het project Herontwerp
Regiotaxi gestart, waarin een
voorstel voor een nieuw systeem
voor Regiotaxi wordt ontwikkeld.
Uitgangspunt in dit project is het
behoud van mobiliteit in platte-
landsgebieden en het bieden van
kwalitatief goed vervoer voor
kwetsbare groepen. Voorgesteld
wordt om in te stemmen met
deelname in het vernieuwde 
Regiotaxisysteem per 1 januari
2007 voor de duur van drie jaar
met verlengingsmogelijkheid. 

• Financiële bijdrage voor de 
Hanzehof
De voormalige gemeenten 
Hengelo, Hummelo en Keppel en
Zelhem hebben in 2003 besloten
een éénmalige bijdrage ter 
hoogte van € 1.045.963 beschik-
baar te stellen voor de realisatie
van de nieuwbouw van schouw-
burg Amphion. Nu is er een 
verzoek ontvangen om een 
bijdrage beschikbaar te stellen
voor de Hanzehof in Zutphen. 
Het voorstel is om het bedrag
voor de verbouw van de Hanzehof
ter hoogte van € 134.900 in 
mindering te brengen op de 
eerder genoemde bijdrage die
beschikbaar is voor de bouw van
Amphion.

• Bestemmingsplan Buitengebied 
2004 Beekstraat 12
Het ontwerpbestemmingsplan
maakt het mogelijk een voormali-
ge agrarische bedrijfswoning en
een daarmee in verbinding
staand agrarisch bedrijfsgebouw
op te delen in drie woningen. 

• Bestemmingsplan Buitengebied
200 Zutphen-Emmerikseweg 75b

Het ontwerpbestemmingsplan
regelt de vestiging van een 
watersportbedrijf in de bestaande
bedrijfsbebouwing.

• Prioritering communicatie-
middelen voor de raad
In het communicatiebeleidsplan
van de gemeente Bronckhorst
zijn zeven nieuwe communicatie-
middelen beschreven (thema-
avond, kernenbezoek, ontvangen
VIP’s, lespakket/schoolbezoek/
jeugdraad, enquête/onderzoek,
burgerparticipatie, representatie
van de raad bij evenementen) en
drie communicatiemiddelen die
geoptimaliseerd dienen te wor-
den (Contact, website, radio/TV).
De raad wordt gevraagd daarin
een volgorde van belangrijkheid
aan te brengen. 

Voor meer informatie over de 
inhoud van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de Griffie van
de gemeente (zie onder) of de 
website www.bronckhorst.nl 
raadplegen onder gemeente/
bestuursinformatiesysteem. 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 23 maart 2006.

Uit de raad



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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 6 t/m 12 november 2006, collecte t.b.v. 

Alzheimer
• diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 10 t/m 16 september 2006, collecte t.b.v. 

Prinses Beatrix Fonds
• Hengelo Gld., 2 april 2006, 11.00 tot 17.00 uur, voorjaarsmarkt, Spalstraat, tijdelijke 

verkeersmaatregel
• Velswijk, 7 juni 2006, rommelmarkt, tijdelijke verkeersmaatregel
• Zelhem, 17 t/m 19 maart 2006, vliegerdemonstratie, Everhardinkweg 3A, tijdelijke 

verkeersmaatregel
• Zelhem, 9 t/m 15 april 2006, collecte t.b.v. koninginnedag/zeskamp/vrijmarkt
• Zelhem, 29 april 2006, 10.00 tot 24.00 uur, beachvolleybal e.d., live muziek, Stationsplein, 

tijdelijke verkeersmaatregel
• Drempt, 11 juni 2006, 08.00 tot 19.30 uur, markt/braderie, tijdelijke verkeersmaatregel 
• Hengelo Gld., 22 april 2006, 07.00 tot 15.00 uur, paarden- en ponymarkt, tijdelijke 

gebruikersvergunning en tijdelijke verkeersmaatregel
• Vorden, 17 juni 2006, 10.00 tot 18.00 uur, reünie, Baakseweg 8
• Zelhem, 18 juni t/m 1 juli 2006, collecte t.b.v. het Rode Kruis, tijdelijke reclame

Rectificatie
• Zelhem, 19 maart 2006, van 10.00 tot 16.30 uur, motortrialwedstrijd, Korenweg 4, i.p.v. 19 april 

2006

Bouwvergunningen 
• Hengelo Gld., Lankhorsterstraat 1, gedeeltelijk veranderen westgevel woning, realiseren 

badkamer
• Hengelo Gld., Molenenk 5a, vernieuwen bedrijfshal
• Hengelo Gld., Rijnweg 23, oprichten werktuigenberging ter vervanging van bestaande opstallen 
• Hengelo Gld., Vloed 26, vernieuwen aanbouw 
• Hummelo, Rijksweg 124, vernieuwen manege met stallen
• Keijenborg, Bronkhorsterstraat 2, gedeeltelijk veranderen woning en bergruimte 
• Keijenborg, Wolsinkweg 3, bouwen woning
• Velswijk, Banninkstraat 5, bouwen schuur/berging
• Vorden, Biesterveld 51, bouwen berging
• Vorden, Brandenborchweg 4, vernieuwen schuur/garage, herbouw 
• Vorden, de Horsterkamp 9, plaatsen kap op bijgebouw
• Vorden, Industrieweg 10, plaatsen standaard stikstofsilo voor een periode van 10 jaar
• Vorden, Lindeseweg 28, plaatsen tuinkas 
• Vorden, Warkenseweg 4, gedeeltelijk veranderen schuur tot woonruimte 

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Berkenlaan 20, voor het bouwen van een carport voor de garage, het betreft een

vrijstelling met toepassing van artikel 4, lid 7, sub h van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp 1995’

Het bouwplan ligt vanaf 23 februari t/m 5 april 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in het 
gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 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 88. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Burg. Rijpstraat 5, voor het tijdelijk bewonen van maximaal zes personen in het 

voormalige gemeentehuis van Zelhem, geldend bestemmingsplan ‘Komplan III, IV en V’

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 februari t/m 5 april
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze 
afdeling, tel. (0575) 75 02 50. 

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbesluit
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo Gld., Krommedijk 7, voor het gedeeltelijk vergroten van de woning, het betreft een

vrijstelling van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 1984’

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 23 februari t/m 5 april 2006 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. 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 88. 

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

Verleende vergunningen en ontheffingen
Algemeen Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 14 februari 2006:
• Zelhem, 2 april 2006, 11.00 en 17.00 uur, ontheffing verbod winkelopening
Verzonden op 15 februari 2006:
• Steenderen, vrijdagmiddagen 2006, 13.00 tot17.30 uur, standplaatsvergunning div. maaltijden
• Vorden, zaterdagen 2006, 10.30 tot 17.00 uur, standplaatsvergunning Vietnamese snacks,

marktplein

• Vorden, zaterdagen 2006, standplaatsvergunning vis en aanverwante artikelen, marktplein
• Hummelo, vrijdagmiddagen 2006, standplaatsvergunning vis en aanverwante artikelen, van

Heeckerenweg
• Hengelo Gld., 8 juni en 16 november 2006, standplaatsvergunning, kenteken graveren en ruiten

reparen, parkeerterrein sporthal De Kamp
• Zelhem, 27 april en 28 september 2006, standplaatsvergunning kenteken graveren en ruiten

reparen, parkeerterrein Stationsplein
• Steenderen, vrijdagmiddagen 2006, standplaatsvergunning bloemen, planten en tuingoed
• Zelhem, 22 februari t/m 1 maart 2006, vijf plaatsnaamborden vervangen door carnavals-

gerelateerde plaatsnaamborden
Verzonden op 16 februari 2006:
• Hummelo, 18 februari 2006, carnavalsoptocht, verkeersmaatregel, en carnavalsbijeenkomst,

Broekstraat 12 
Verzonden op 17 februari 2006:
• Diverse plaatsen in de gemeente Bronckhorst, 8 t/m 14 oktober 2006, collecte t.b.v. 

Nederlandse Brandwondenstichting
• Vorden, Zelhem 27 februari t/m 12 maart 2006, driehoeksborden t.b.v. kerken in actie
• Hengelo Gld., 1 maart t/m 5 april 2006, routepijlen t.b.v. open dag S.V. Willem Tell

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 15 februari 2006:
• Laag-Keppel, Rijksweg 71, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 48, vergroten woning
Verzonden op 16 februari 2006: 
• Vorden, Het Eelmerink 6, bouwen carport

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 14 februari 2006:
• Olburgen, Zandweide 5, (bouwkavel 3), bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gemeentelijke monumentenvergunning
Verzonden op 15 februari 2006:
• Drempt, Gientjesweg 5, voor het plaatsen van een dakkapel en het terugbrengen van het 

oorspronkelijke topgevelraam

Sloopvergunningen 
Verzonden op 15 februari 2006:
• Hengelo Gld., Rijnweg 23, slopen varkensschuur, garage en werktuigenloods, komt 

asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Brandenborchweg 4, slopen opslaggebouw

Kapvergunningen
Verzonden op 10 februari 2006:
• Hummelo, Rijksweg 124, voor het vellen van vier acacia’s één eik, drie dennen en een 

beukenhaag. Herplantplicht
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 4, voor het vellen van één linde. Herplantplicht
• Steenderen, Harmen Addinkstraat nabij nummer 19-21, één esdoorn en één wilg. 

Geen herplantplicht
• Veldhoek, Schapendijk, voor het vellen van één eik. Noodkap. Geen herplantplicht
• Velswijk, Velswijkweg 46, voor het vellen van één beuk, één linde, vier berken en één esdoorn.

Herplantplicht
• Vorden, Park de Decanije, voor het vellen van twee Amerikaanse eiken. Herplantplicht
• Zelhem, Pluimersdijk 2, voor het vellen van vijf fijnsparren. Geen herplantplicht
• Zelhem, Aaltenseweg 11, voor het vellen van één eik. Geen herplantplicht
• Zelhem, Doetinchemseweg 78, voor het vellen van één linde. Herplantplicht
Verzonden op 15 februari 2006:
• Baak, Pastoriestraat/Wichmondseweg, voor het vellen en verplaatsten van zeventien essen,

zes taxussen en één linde. Herplantplicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen (Wm art .10.63 en APV hfdst. 5, afd 5,
art.  5.5.1)
Verzonden op 21 februari 2006:
• Halle, Kattendijk 4, voor verbranding nabij de Kattendijk 4
• Halle, Meuhoek 8, voorverbranding nabij de Aaltenseweg
• Halle, Petersdijk 12, voor verbranding nabij de Petersdijk 12
• Hengelo Gld., Hertenweg 1a, voor verbranding nabij de Hertenweg
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, voor verbranding nabij de Eldrikseweg 7
• Olburgen, Olburgseweg 36, voor verbranding nabij de Olburgseweg 36
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 7, voor verbranding nabij de Kuilenburgerstraat
• Vierakker, Koekoekstraat 19, voor verbranding nabij de Koekoekstraat
• Vorden, Mosselseweg 3, voor verbranding nabij de Mosselseweg 3
• Vorden, Ruurloseweg 71, voor verbranding nabij de Hamelandweg
• Vorden, Wiersserallee 9, voor verbranding nabij de Wiersserallee
• Vorden. Zutphenseweg 59, voor verbranding nabij de Wilmerinkweg
• Zelhem, Enkweg 1, voor verbranding nabij de Enkweg 1
• Zelhem, Keijenborgseweg 6, voor verbranding nabij de Keijenborgseweg 6
• Zelhem, Kruisbergseweg 21, voor verbranding nabij de Kruisbergseweg 21
• Zelhem, Kruisbergseweg 25, voor verbranding nabij de Kruisbergseweg 25
• Zelhem, Meeneweg 6, voor verbranding nabij de Meeneweg 6

Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeer-
plaats
• Hengelo Gld., bij de Ds. J.L. Piersonschool, is een parkeerplaats aan de Hofstraat aangewezen

als gehandicaptenparkeerplaats

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Openbare orde en veiligheid (APV/bijzondere wetgeving), Bouwen en milieu (bouw- en
sloopvergunningen, ontheffingen verbranden afvalstoffen), Openbare werken (kapvergunnin-
gen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (vergunning gemeentelijk monument en 
verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats). 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.

Openbare bekendmakingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Bestemmingsplannen
Goedgekeurd bestemmingsplan Buitengebied 2004 Landgoed ‘t
Lenderinck
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 7 februari 2006 het bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2004 Landgoed ’t Lenderinck’ goedgekeurd.

Het plan heeft betrekking op de realisering van een nieuw landgoed, dat globaal begrensd wordt
door de Aaltenseweg, de Groenendaalseweg en de Weeversplasweg in Hengelo Gld.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 23 februari t/m 5 april
2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de 
afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, evenals
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage. 

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

Wet milieubeheer
Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 23 februari t/m 5 april
2006 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieu-
beheer ter inzage:
• Zelhem, Jaaltinkweg 4, voor het oprichten van een opslag voor vloeibare dierlijke meststoffen.

Deze activiteit valt onder de werkingssfeer van het Besluit mestbassins milieubeheer. 

De ingediende melding heeft betrekking op een opslag van vloeibare dierlijke mest in een 
afgedekt foliebassin, met een inhoud van ca. 1000 m3

• Zelhem, Varsselsestraat 1, voor het veranderen van een melkrundveehouderij. Deze activiteit
valt onder de werkingssfeer van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer. 
De ingediende melding heeft betrekking op een rundveebedrijf met de volgende dieren: 

- 87 stuks melkrundvee
- 65 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 23 februari t/m 5 april 2006
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hummelo, Van Heeckerenweg 13, een wijzigingsvergunning voor een melkrundveehouderij
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13a, een wijzigingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met

rundvee en fazanten

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelas-
ting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming 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 een van de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.degenen die tegen een van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het 

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

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 6 april 2006.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, dan wel 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.

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514 

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

Met Helmink uw woning Met Helmink uw woning 
sfeervol aankleden!sfeervol aankleden!

Helmink heeft in 
haar toonzalen 

een overzichte-
lijke presentatie 

met combinatie-
ideeën van parket,

laminaat, vinyl,
marmoleum, tapijt,

karpetten, gordijnen,
zonwering etc.
Kortom, een bron 

van inspiratie waar  u 
talloze ideeën aantreft

voor de aankleding van 
uw woning.

www.helminkmeubelen.nl

curves.com

Aanbieding gebaseerd op eerste inschrijving, minimaal 12 maanden met automatische incasso. Niet geldig met andere aanbiedingen. Alleen geldig bij
deelnemende vestigingen tot 04.03.06.
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Curves is een unieke manier om fit te worden. Een waarmee vrouwen hun

fitnessdoel in een sessie van 30 minuten per keer kunnen bereiken. Curves

werd ontwikkeld met jou in ons achterhoofd, van de apparatuur die we

gebruiken tot onze benadering van een gezonde levensstijl. Kortom: we

geven jou de steun die je nodig hebt om jezelf te doen verbazen.

Wereldwijd meer dan 9.000 vestigingen.

Maak kennis met een plek
waar trainen leuk is.

0573-452818
VENTERKAMP 8

RUURLO 7261 AH

UITVOERING RTV DORPSTONEEL

"Nieuwe liefde en Oud zeer"

Een vrolijk spel door Jo Snoeren

Woensdag 1 maart voor de ouderen,
14.00 uur, toegang gratis.
Zaterdag 4 maart, 20.00 uur, toegang 
€ 4,-, inclusief 1 kopje koffie of thee.

De uitvoeringen worden gehouden in
Zalencentrum De Luifel, Dorpsstraat 11,
Ruurlo. 
Het Dorpstoneel speelt niet in het dialect.

GRATIS kennismakingslessen

Nordic Walking
Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart

Tijden: 9.00 uur en bij voldoende 
belangstelling ook om 11.00 uur.

Reserveren verplicht

Voor meer informatie:

(0575) 55 42 28

www.freewheel.com
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl

Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop

Hörman garagedeuren

dealer zonweringen

Keralit kunststof gevelbekleding

Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

CARNAVAL
IN DE FEESTTENT TERREIN S.V. RATTI, KRANENBURG

VRIJDAGAVOND 24 FEBRUARI

plankenkoorts in de tent
playbackshow
Aanvang: 19.00 uur Toegang tot 1.40 m gratis, anders € 3,50

Aanvang: 20.30 uur ZATERDAGAVOND 25 FEBRUARI       Entree € 6,00

c a r n ava l s B A L
Muziek: ”BACHUS”

ZONDAG 26 FEBRUARI

kindercarnaval
14.30 uur: OPTOCHT vanaf de feesttent m.m.v. „DE SCHADDENSTEKKERS”

aansluitend: DOLDWAZE KINDERMIDDAG verzorgd door THEATER FIETS

14.30 uur:  OUDERWETS CARNAVALSFEEST

met KAS BENDJEN Entree: € 7,50

en THE AVALANCHE

KRANENBURGS

OM 21.11 UUR:
AFTREDEN OUDE PRINS EN

ONTHULLING VAN DE NIEUWE PRINS

in de feesttent

MET GRATIS TRAKTATIETOEGANG GRATIS

Wie zich zelf wil trakteren moet het

voordeelmenu
van Bakker proberen

2 diners
voor prijs van € 30.-

(ook voor groepen tot ± 15 personen)

iedere week een wisselend

3-gangen menu
geldig t/m 31-03-2006

HOTEL-RESTAURANT
Dorpsstraat 24, 7251 BB  Vorden

Telefoon (0575) 55 13 12, info@bakker.nl

Al 60 jaar uw gastheer voor bruiloften,
partijen en catering.

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van 
Hout- en Gaskachels 

op afspraak

06-17 23 61 00

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw

tuin, bomen en fruitbomen

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

� TUINONTWERP �
� TUINAANLEG (RENOVATIE) �

� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Website: www.besselink-hovenier.nl

E-mail: info@besselink-hovenier.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:

•  persoonlijke advisering;
•  accountancy;
•  salarisadministratie;
•  fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2005 kunt u bij ons 
terecht op één van de volgende woensdagavonden: 
1, 8, 15 en 22 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u eraan om de in 2005 ontvangen WOZ-beschikking mee te nemen.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - Email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KIP- EN SCHNITZELFARM
Lekker smikkelen en smullen 

voor de prijs van € 7,50 p.p.

van onze kip- en schnitzelkaart. 

Wij serveren 20 soorten schnitzels en vele kipgerechten 

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

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

Ook is er een leuke speelhoek aanwezig. 

Alleen op zaterdag en zondag v.a. 14.00 uur 

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens

DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Wallpower 
for Kids
Een schitterende collectie 
van wandgrote digitaal 
gedrukte afbeeldingen 
voor de baby- of kinder-
kamer in Smart Paper 
kwaliteit.

Vanaf 39,-

ZO WORDT DE 

KINDERKAMER 

WEL HEEL 

ORIGINEEL! 

HARMSEN
Zelhemseweg 21 • 7255 PS Hengelo 

Tel.: 0575 - 46 40 00 • www.harmsenvakschilders.nl

Onze openingstijden zijn:

ma t/m do 8.30-17.30 / vrijdag 8.30-20.00

zaterdag 8.30-16.00 uur



Echtpaar Bosman-Van Vlaanderen 
60 jaar getrouwd

Schilderworkshop ‘Country’ 
bij Palet in Drempt

Dhr. en mevr. Bosman trouwden
zestig jaar geleden in Arnhem. Al
gauw vertrokken zij naar de
Velswijk, waar zij zeven jaar woon-
den. Daarna kozen zij de Veldhoek
als woonplaats. Daar woonden zij 45
jaar. Na die 45 jaar verbleven ze nog
vijf jaar in Hengelo en vanaf decem-

ber 2003 werd Hummelo hun woon-
plaats. 
Dhr. Bosman begon op twaalfjarige
leeftijd als knecht bij een boer.
Daarna ging hij in de vee-handel.
Daar kwam een einde aan omdat de
handel nagenoeg stil kwam te liggen
toen er mond- en klauwzeer uitbrak.

Hij werkte daarna in de wegenbouw,
ondermeer als voorman voor het
bedrijf GWW.
De heer Bosman had in de 2e
Wereldoorlog een heel zware perio-
de. In mei 1940 werd hij krijgs-
gevangene gemaakt enverbleef in
diverse kampen in Duitsland. Toen
hij terugkwam uit het kamp woog
hij nog slechts 46 kilo.
Het echtpaar heeft een gezamenlijk
hobby. Voor beiden is zingen hun
lust en hun leven. Mevr. Bosman
zong 50 jaar in verenigingsverband
(o.a. bij het koor Nieuw Leven) en
dhr. Bosman meer dan 40 jaar bij
drie verschillende koren.

Tijdens de workshop wordt
uitleg gegeven over verhou-
dingen, licht, compositie,
vorm, kleur etc. 

Daarbij wordt gewerkt met
diverse technieken en materi-
alen. De bedoeling van deze
workshop is om belangstel-
lenden te stimuleren om te
gaan tekenen en schilderen.
De workshop begint om 10.00
uur. Er wordt gezorgd voor
een lunch met soep en brood-
jes, koffie en thee.  

Om 15.00 uur volgt de afron-
ding en een evaluatie van de
werken. De kosten zijn 
€ 60,--, inclusief doek (50 x 60
cm) en andere materialen. 

Het aantal deelnemers is
maximaal 8, zodat iedereen
voldoende begeleiding en
aandacht kan krijgen.

Ine organiseert ook dit jaar
weer ‘zomerschilderdagen’,
schilderen in de buitenlucht
rondom de boerderij. 

Mocht u geïnteresseerd zijn
in workshops, zomerschil-
derdagen of cursussen, die
in september weer van start
gaan, dan kunt u bellen met
Ine Hendriksen, tel. 0314-
381571 of mobiel op tel. 06-
51901427.

Het echtpaar Bosman-Van Vlaanderen, dhr. Bosman 87 en zijn vrouw 81
jaar, vormde afgelopen zondag 19 februari het stralende middelpunt
van een gezellig feest in verzorgings-tehuis Hyndendael te Hummelo.
Het echtpaar vierde met bewoners en familie het 60-jarig huwelijksfeest.
Het echtpaar kreeg vier kinderen, zeven kleinkinderen en inmiddels
drie achterkleinkinderen. Burgemeester Aalderink en zijn echtgenote
kwamen het echtpaar persoonlijk feliciteren, hetgeen ze zeer op prijs
stelden. 

Ine Hendriksen van Palet verzorgt op 2 maart een portret/model-workshop
op de boerderij aan de Rijksweg 37 in Drempt. Het thema is ‘Country’ en er
is een vrouwelijk model aanwezig. De workshop is bedoeld voor mensen die
geïnteresseerd zijn in het (verder) verkennen van de vele mogelijkheden van
portret- en modeltekenen en -schilderen. Enige ervaring is prettig, maar
niet persé noodzakelijk. 

Reuzelderp Hummelo vierde zaterdag 18 februari carnaval. Een week
eerder dan elders in het land. Ook dit jaar overtrof het feest, georgani-
seerd door carnavalsvereniging DGWW (Doar Goat Wi-j Weer), alle ver-
wachtingen. 
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Carnaval in Reuzelderp

Vorige week werd heel Nederland
opgeschrikt door het bericht dat de
standbeelden van 3FM-dj Giel
Beelen en zijn opa waren gestolen in
Hummelo. Enkele weken daarvoor
waren de beelden door onbekenden
naast de Gouden Karper geplaatst.
Giel Beelen probeerde tevergeefs via
zijn ochtendprogramma de beelden
terug te krijgen. Groot was de op-
luchting in Reuzelderp toen bleek
dat de standbeelden onderdeel
waren van de carnavalsoptocht. Giel
en zijn opa mochten namelijk mee-
rijden in de praalwagen van prinses
Dianne de Bolste en de Dolste.
Bij de optocht eindigden op een
gedeelde eerste plaats bij de grote
wagens, de ‘Giel mobiel’, waarin
Giel en zijn vele opa’s/oma’s acte de
présence gaven en de wagen ‘Oost
West Asbest’.
Bij de kleine wagens was er een eer-
ste plaats voor ‘De jongens achter
uut ‘t Broek’.
De zwangere vrouwen van ‘Het
bevalt hier (niet)’ en het ‘Hum-
melsch Curling Team’ werden eerste
bij de groepen.
Na afloop van de optocht was er een
drukbezochte playbackshow in

Wullink’s Wilde Westen ‘veur de
blagen van ut darp’. Er werd door 9
verschillende groepen/individuelen
deelgenomen. De jury, bestaande
uit Prinses Dianne, meester Kok,
André Nijman, en ex-prins Henk,
vond de 10 jaar oude Maaike
IJsselstein met haar verrassende ver-
tolking van ‘School’ van de groep
Supertramp de beste deelneemster.
Alle andere deelnemers deelden een
tweede plaats. 
Om 20.42 was iedereen welkom op
het gekostumeerde Carnavalsbal
met de Retteketet showband uit
Zevenaar. Het feest werd tot in de
late uurtjes voortgezet.



Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 27 juni
2003 door Basal Toeslagstoffen B.V. te Markelo
vergunning gevraagd voor het ontgronden van de
percelen kadastraal bekend gemeente Steenderen,
sectie T, nrs. 106, 107 en 108.

Beoogd wordt een uitbreiding van de zandwinlocatie
Kraayenvanger. Gedeputeerde Staten van Gelderland
zijn voornemens de aangevraagde vergunning te
weigeren.

Aanvraag, ontwerp van het besluit en bijbehorende
stukken liggen van 23 februari t/m 22 maart 2006 ter
inzage bij:
- de gemeenten Bronckhorst en Rheden, tijdens de

daar gebruikelijke openingsuren;
- de provincie Gelderland, in de bibliotheek van het

Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op
werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze
mondelinge toelichting worden verkregen bij de
afdeling Landelijk Gebied, onderafdeling
Vergunningen en Handhaving, van de provincie
Gelderland, tel. (026) 359 95 79.

Na deze periode blijven de stukken ter inzage liggen
tijdens kantooruren tot zes weken na het
bekendmaken van het (definitieve) besluit op de
aanvraag.

Tegen het ontwerpbesluit kunnen tot en met 
22 maart 2006 schriftelijk zienswijzen naar voren
worden gebracht bij Gedeputeerde Staten, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 
Men kan verzoeken persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.

Op maandag 20 maart 2006 wordt desgevraagd een
hoorzitting gehouden in het Huis der Provincie te
Arnhem. Tijdens die zitting bestaat voor iedereen de
gelegenheid tot een gedachtewisseling over de
ontwerpbeschikking en tot het mondeling naar voren
brengen van zienswijzen. Een verzoek daartoe dient
uiterlijk 13 maart 2006 (één week voor de zitting) bij
Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Arnhem, 8 februari 2006,
nr. RE2003.58927 

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
gemeente Bronckhorst

KENNISGEVING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris
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Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 
E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 
woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-
werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 
gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 
diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 
bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

B.V.

Installatiebedrijf Stegeman is een middel-
groot installatiebedrijf, onze werkzaamheden
verrichten wij in de regio rond Ruurlo. Wij
zijn actief op de kleinzakelijke- en particulie-
re markt en op klein schalige bouwprojecten.
Installatiebedrijf Stegeman kent een open en
ongedwongen sfeer waarin zeer klantgericht
wordt gewerkt.

Wij zoeken op korte termijn een:

monteur (cv) / loodgieter

De werkzaamheden:
- verrichten van installatiewerkzaamheden

op bovengenoemde markten en projecten
- verhelpen van storingen op gebied van

loodgieters werkzaamheden
- verrichten van onderhoud en servicewerk-

zaamheden aan cv-installaties

Onze verwachtingen:
- monteursniveau / eventueel bereid door

middel van studie dit niveau te behalen
- affiniteit met servicewerkzaamheden
- servicegerichte en klantvriendelijke in-

stelling
- goede communicatieve vaardigheden,

initiatief tonend en zorgvuldig te werk
gaan

- rijbewijs B (E)
- ervaring in installatiebranche heeft onze

voorkeur
- bereidheid om door studie vakkennis

verder te ontwikkelen tot servicemonteur
- inpassen in een leuke en informele

werksfeer

Voor aanvullende informatie kunt u contact
opnemen met Bert Stegeman tel: 0573-
451414. U kunt vandaag al contact met hem
opnemen om uw interesse kenbaar te ma-
ken.

Uw sollicitatie richt u aan:
Installatiebedrijf Stegeman b.v.
t.a.v. Dhr. B. Stegeman
Postbus 19 - 7260 AA Ruurlo.
e-mail: bert@stegemanruurlo.nl

Dorpsstraat 23, 7261 AV Ruurlo, Tel. 0573 - 45 14 14
E-mail: info@stegemanruurlo.nl

Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75

De laatste 
winterrestanten

nu 

€ 10,-
en 

€ 25,-

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

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

Huisgemaakte rundvleessoep
***

Entrecôte met kruidenboter 

of een pangafilet
*** 

Vruchten sorbet

Dit alles wordt geserveerd met gebakken aardappelen,

frites en 2 soorten groenten.

voor de prijs van € 16,50 p.p.

woens-, donder- en vrijdag vanaf 16.00 uur.

zater- en zondag vanaf 12.00 uur.

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Vraag naar de

iiii nnnn ffff oooo rrrr mmmm aaaa tttt iiii eeee ffff oooo llll dddd eeee rrrr
met daarin gegevens over:

- advertentieformaten

- advertentietarieven 

- voorbeeldadvertenties

en voorwaarden

Adverteren inAdverteren in

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: acquisitie@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Weeversdrukkerij

Woningaanbod in de Stedendriehoek Apel-
doorn, Deventer, Zutphen.

Wekelijkse verspreiding in een oplage van
17.500 ex. onder woningzoekenden

De Woningkrant is een initiatief van de Samenwerkende Woningcorporaties in de Stedendriehoek
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Uitslagen Bronckhorster Autopuzzelrit

Grote hilariteit was er tijdens de uit-
leg van de rit door uitzetter Harm
Cortumme uit Toldijk die zoals ge-

bruikelijk een uitstekende rit had
uitgezet met de nodige valkuilen.
Na afloop reikte Gerrit Kornegoor
de prijzen uit. Uitslagen bij de profs: 
1. Dhr./Mevr. Slotboom Hengelo
Gld.; 2. Dhr./Mevr. Van der Horst
Harderwijk; 3. Dhr./Mevr. Kleinrees-
ink Hengelo Gld.
Uitslagen bij de amateurs: 
1. Familie Verteege Hengelo Gld.
2. De Eikels Steenderen
3. Familie Smeitink Steenderen
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Als ik de winkel binnen stap voel ik de
vrolijke kleuren van de kinderkleding
als een regenboog. De volle rekken
met kleding doen me herinneren aan
de tekst buiten op het bord. Inder-
daad, de nieuwe collectie is helemaal

te gek! Ver op de achtergrond hoor ik
giechelende meiden. Als ik naar achte-
ren loop, tref ik in een knusse, kleine
ruimte vier gezellige meiden aan die
even pauze hebben. De meiden Joke,
Gaby, Marian en Sandra zitten aan de

koffie met een heerlijk stuk gebak.
Mijn bezoek is geen verassing. Ik word
hartelijk uitgenodigd om aan te schui-
ven. “Koffie?”, wordt er gevraagd.
“Ook een stuk gebak?”. Een van hen
merkt op: “Alleen als je een mooi stuk-
je schrijft”. De ‘lachvirus’ breekt op-
nieuw los. De toon is gezet! 

CAPUCHON ANDERS DAN ANDEREN
Het gezellig ‘onderonsje’ krijgt een
wat serieuzere omslag wanneer ik
vraag, of Marian nieuw is in het team.
Marian werkt inderdaad sinds kort bij
Capuchon. Daarvoor was zij werk-
zaam bij BimKids. “En alle klanten ko-

Frisse, kleurige kinderkleding in een bijzondere winkel

Op bezoek bij Capuchon Jeugdmode

Door de regen glinsteren de klinkers in de Raadhuisstraat in Hengelo
waar Capuchon Jeugdmode is gevestigd. Gelukkig kan ik de auto parke-
ren voor de deur. Ook voor de klanten is dit mooi meegenomen als ze hier
gaan winkelen, denk ik bij mezelf. Het koude en natte weer geeft mij een
slecht humeur, maar dat veranderd al snel als ik de vrolijke tekst op het
bord zie op de stoep: Onze nieuwe collectie is helemaal te gek. Kom snel
kijken! Een blik in de etalage met de frisse en kleurige kindermode, ver-
geet de kou. Mijn humeur is veranderd en voelt zomers aan, maar de wer-
kelijkheid is toch hartje winter!

Het vernieuwde team van Capuchon Jeugdmode gaat er helemaal voor.

men nu hierheen”, zeggen de anderen
lachend. Het valt niet mee om serieus
aantekeningen te maken voor mijn
verhaal. Toch merk ik al snel dat de
winkel van Capuchon zich onder-
scheidt van andere gelijksoortige win-
kels door onder meer de ruimte, het
grote assortiment kinderkleding, de
sfeer en door de eigentijdse uitstra-
ling. “De gezelligheid van het team
slaat ook over naar de klanten”, zegt
Gaby Koenders, eigenaresse van Capu-
chon Jeugdmode die drie jaar geleden
de winkel heeft overgenomen. “De
klanten worden op een prettige ma-
nier geholpen. Met een deskundig en
eerlijk advies. Ik vind dat heel belang-
rijk”, vertelt Gaby. “De klanten komen
uit de hele regio. Daaruit blijkt ook
dat ze hier graag naar toekomen en
dat we in een behoefte voorzien”,
merkt zij tevreden op.

Kinderkleding vind je in alle soorten
en maten, alleen niet alle maten pas-
sen. Er zijn steeds meer kinderen die
net even iets breder zijn dan de stan-
daard confectiemaat. Voor deze groep
kinderen heeft Capuchon de ‘oplos-
sing’. Want sinds kort heeft het Deen-
se merk Claire, de Plus Fit collectie in
Nederland op de markt gebracht. En
uiteraard heeft Capuchon Jeugdmode,
die al jaren gratis de kleding vermaakt
om toch een passende outfit voor een
wat voller kind te creëren, deze Plus
Fit collectie in de rekken hangen. Ca-
puchon heeft voor dit merk zelfs de
exclusiviteit in de hele regio gekregen.
Gaby: “De Plus Fit collectie is modieus
en heeft een perfecte pasvorm”. 

TRENDY MERKEN
De modetrend voor dit jaar is vooral
kleurrijk. Nieuw in de collectie is het
eigentijdse Franse merk IKKS met een
uitgebreide collectie. Niet alleen het
merk IKKS brengt de juiste frisse tren-
dy kleuren voor dit seizoen, maar in al-
le collecties vind je deze frisheid terug.
Zo ook in de sportieve collectie van
O’Neill, die zowel stoer als hip is met de
bekende prints en prettige pasvorm.

Het Team van Capuchon Jeugdmode
geeft aan welke merken ze in de col-
lectie hebben. Een reeks van merken
worden genoemd door Gaby. “Welke
nog meer!”, roept Gaby. “Ach, we heb-
ben zoveel”, zeggen de anderen van
het team. “Dit is wel genoeg!”. De su-

per trendy merken Eager Beaver, Rags
en Rags for Girls zullen evenals vorig
jaar ook dit seizoen van het rek spette-
ren. Maar zeker de kleurrijke collectie
van Ragazzi is volgens Gaby dit jaar
weer helemaal top! Naast de bekende
merken verkoopt Capuchon Vingino,
Freesoul en Dobber. Vernieuwend is
het merk Carbone, zij brengen dit jaar
een andere collectie als anders. De kle-
ding van Esprit biedt een perfecte
kwaliteit voor een zeer aantrekkelijke
betaalbare prijs. Retour is een nieuw
jeansmerk en super hip. Daarnaast
zijn steeds de laatste trends voor zowel
de trendzetters als de trendvolgers
aanwezig. 

EXTRA SERVICE
Inmiddels begrijp ik, dat er veel te
koop is voor de kids. Met de tekst bui-
ten op het bord: Onze nieuwe collectie
is helemaal te gek!, is niets te veel ge-
zegd. Het team van Capuchon vertelt
enthousiast, dat kinderen ook terecht
kunnen voor communie -en feestkle-
ding. Bij aankoop wordt opgeschreven
welke set er is gekocht, voor welke
communie of feestje, zodat je de ze-
kerheid hebt dat er geen ander kind in
dezelfde kleding loopt! 
Bij Capuchon is veel mogelijk. Zo kun-
nen klanten buiten de normale ope-
ningstijden op afspraak winkelen. Ga-
by: “Dit deden we al vaker op verzoek
van een aantal vaste klanten. Daar
wordt veel gebruik van gemaakt. Er
zijn veel mensen die door drukke be-
zigheden van alle dag geen tijd heb-
ben om overdag te shoppen, vandaar
deze extra service”. Ook is de mogelijk-
heid om op afspraak met een groepje
te winkelen. Bijvoorbeeld met een
groep vriendinnen onder genot van
een kop koffie met wat lekkers erbij,
heerlijk relaxed de collectie voor de
kids uit te zoeken. 
Op bezoek bij Capuchon Jeugdmode is
een vrolijke ervaring. Het begint met
lachende meiden en het eindigt met
dolle pret, zeker wanneer er een foto
wordt gemaakt. Ook daarin onder-
scheidt Capuchon Jeugdmode zich! 

Capuchon Jeugdmode is gevestigd aan
de Raadhuisstraat 23 in Hengelo. Tele-
foon: 0575-463279. De openingstijden
zijn: dinsdag tot en met donderdag
van 10.00 tot 17.30 uur, vrijdag van
10.00 tot 20.30 uur en zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur.

In voorgaande jaren gingen ze in de
voorjaarsvakantie op pad om oud ijzer
in te zamelen. Door middel van stuk-
jes in de krant, affiches en brieven ga-
ven zij bekendheid aan deze actie. Ook
werden veel bedrijven persoonlijk be-
naderd. Met trekker, wagen en auto's
met aanhangers gingen ze ‘de boer
op’. Bij de familie IJsseldijk stond een
enorme container waar het oud ijzer
in verzameld werd. De eerste gedachte
was dat als de container in drie dagen
vol zou zijn, dan hadden ze het goed
gedaan. Tot hun grote verbazing was
deze de eerste middag om 15.00 uur al
vol. De hoeveelheid oud ijzer die werd
opgehaald was enorm. Het jaar daar-
op werd minder oud ijzer verwacht,
omdat gedacht werd dat de meeste be-
drijven al oud ijzer vrij waren. Maar
tot groot genoegen was er weer veel te
halen. Ook het tweede jaar was de

oudijzeractie dus een groot succes.
Aanstaande voorjaarsvakantie, 27 + 28
februari en 1 maart, wordt er weer een
oudijzeractie gehouden. Ze komen het
dan graag bij u ophalen. Het mes
snijdt dus aan twee kanten, u bent de
rommel kwijt en zij zijn weer een stap-
je dichter bij het realiseren van de pro-
jecten. De projecten waar zij dit jaar
aan gaan werken zijn allemaal in Afri-
ka. Het grootste gedeelte van de groep
gaat naar Zambia om een opleidings-
centrum te bouwen. Verder gaat er
nog iemand naar Ghana voor de bouw
van een kliniek en iemand naar Egyp-
te om een noodopvang voor daklozen
te bouwen. Voor meer informatie over
World Servants kunt u de site bezoe-
ken: www.wssteenderen.nl.tt en heeft
u oud ijzer, bel dan naar Arno Geurts
(0575) 45 21 37 of mail naar
geurts15@xs4all.nl

27 en 28 februari en 1 maart 2006

Oudijzeractie voor World Servants
De projecten van World Servants zijn dit jaar in Afrika. Hiervoor wordt
geld ingezameld door diverse acties te houden. Aanstaande voorjaarsva-
kantie, 27 + 28 februari en 1 maart, houden de jongeren van World Ser-
vants Groep Steenderen weer een oudijzeractie. Na twee succesvolle acties
werd besloten een derde te houden.

Net als voorgaande jaren wordt met een trekker met aanhanger het oud ijzer opgehaald en naar de container bij de familie IJsseldijk gebracht

Door de Activiteitencommissie
van voetbalvereniging SV Steen-
deren georganiseerde Bronchor-
ster Autopuzzelrit werd zaterdag
11 februari voor de 7e keer ver-
reden. De opkomst was groot en
de deelnemers waren zeer en-
thousiast.
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Gemeenten bundelen 
krachten 

Eerste Hulp Bij Schoolverzuim
De gemeente Bronckhorst stelt, net als een aantal
andere gemeenten in de Oost-Achterhoek, € 3800,--
ter beschikking om het EHBS-project voor de eerste
helft van dit jaar te financieren. Het EHBS, Eerste
Hulp Bij Schoolverzuim, is een samenwerkingspro-
ject van GSJ Lindenhout en Scholengemeenschap
Klein Borculo.
EHBS biedt hulp aan jongeren, ouders en scholen bij
schoolverzuim in het voortgezet onderwijs. Mede-

werkers gaan bij een melding van schoolverzuim nog
dezelfde dag op huisbezoek om terugkeer naar school
in gang te zetten. Als de problematiek complex is,
fungeert EHBS als schakel tussen de leerplichtambte-
naar en hulpverlenende instanties, met als doel dat
de leerling weer gemotiveerd naar school gaat.
EHBS is in 2003 van start gegaan met een eenmalige
subsidie van het ministerie van onderwijs. Het jaar
daarna is het gefinancierd door het RMC-Achterhoek
en twee samenwerkingsverbanden van het voortgezet
onderwijs. Begin februari vroeg EHBS aan gemeenten
om tijdelijke financiering in afwachting van struc-
turele oplossingen. De gemeente Bronckhorst
reageert positief op dit verzoek.

AAUUTTOOWWAASSCCEENNTTRRUUMM  
DDEE  HHOOGGEE  VVOOOORRTT
BBEESSTTAAAATT  22  JJAAAARR!!!!!!!!!!!!

Autowascentrum en Tankstation 
De Hoge Voort Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471
In de periode van 24 februari t/m 5 maart 2006
is onderstaande AANBIEDING van toepassing.
Voor meer informatie over de prijzen, acties en het
wassen/tanken op rekening kunt u contact opnemen 
met Han Schut

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDINGAANBIEDING AANBIEDINGAANBIEDING

KKORTING 10* CENT DE LITER OPORTING 10* CENT DE LITER OP
ALLE BRANDSTALLE BRANDSTOFFEN!!!!OFFEN!!!!

* op de landelijke advies prijs

AUTAUTOWOWASPROGRAMMAASPROGRAMMA 11
 NORMALE PRIJS € 1 NORMALE PRIJS € 11,501,50

nu voor € 8,00
AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDINGAANBIEDING

Vanaf heden beschikken wij ook over:
- lucht om uw banden weer op spanning te brengen
- mattenwasser, uw automatten weer fris en schoon
- doekjesautomaat om uw auto droog te maken

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

 Bouwen - 
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken. 

Kunde en kennis over oude en nieuwe 

technieken in nieuwbouw, verbouw, 

renovatie en onderhoud sluiten 

soepel aan bij de specifi eke wensen 

van de opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 

is een traditierijke onderneming met 

125 jaar ervaring in de bouw. 

Kennis van generaties heeft ons 

een grote voorsprong gegeven. 

Ervaring en vakmanschap verruimen 

de mogelijkheden, zonder daarbij 

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

Nieuwbouw Woonboerderij Zelhem Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden

Anno 1879

lid van

D E  E R K E N D E
HOOFDAANNEMER

ISO 9001

organisatiebureau

‘T RASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten 
*themafeesten
*bedrijfsfeesten 
*buurtfeesten

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

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

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

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

0314-623185

Winterschilder
IJskoude kortingen op het binnenschilderwerk

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

Schilderwerk Timmerwerk Metselwerk
Keukens Badkamers Serres
Dakramen       Dakkapellen    Sierpleister

mEETCAFÉ “DE GROES”  7021 CK ZELHEM T: 0314 62 20 44  WWW.DEGROES.NL

Weekschotel:
VAN WOENSDAG 22 FEBRUARI TOT EN MET DINSDAG 28 FEBRUARI 2006

z 11.00 

z 13.50 (350 gram)
met kruidenboter

ZATERDAG 
25 FEBRUARI 

IS ONZE KEUKEN VANAF
17.00 UUR GESLOTEN

VisStoofpotje
Lady

Eye-Bone
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Postcommandant de heer Wilger
Geurts opende de avond en heette al-
len welkom. Als eerste werd er even te-
ruggeblikt naar het jaar 2005.

De post Steenderen kwam 40 keer in
actie. Wat hierbij opviel was, dat er
sinds jaren verschuivingen opgetre-
den waren tussen de brand- en hulp-
verlening uitrukken. Afgelopen jaar
rukte post Steenderen aanzienlijk
minder vaak uit voor spoed hulpverle-
ningen als de jaren ervoor. Ook waren
er afgelopen jaar in haar verzorgings-
gebied geen dodelijke slachtoffers te
betreuren (dit was de afgelopen jaren
wel anders).

Verder werd er door de heer Geurts de
waardering uitgesproken naar het
korps, de collega posten, het comman-
do en het bestuur omdat het samen-
voegen tot één gemeentelijke brand-
weer soepel en goed was verlopen. Hij
sprak ook de wens uit, dit in het ko-
mende jaar verder te kunnen verster-
ken en uitdiepen. 

Het woord werd gegeven aan Jeroen
Wesselink, Commandant Brandweer
Bronckhorst. Hij sprak zijn lof uit over
de vele activiteiten die afgelopen jaar
door de post werden verricht. In het
bijzonder werd genoemd de voertuig-
commissie onder bezielende leiding
van de heer Wim Beekman. Deze be-
steedde vele honderden uren aan het
ontwikkelen en aanschaffen van de
multifunctionele manschappen-slan-
gen-materiaal wagen die het korps in
oktober in gebruik heeft mogen ne-
men.

Ook de wedstrijdploeg die vele extra
oefeningen had gedraaid, werd voor
hun inzet bedankt.
De partners van de brandweer men-
sen werden bedankt, want zonder de
onvoorwaardelijke steun van het
thuisfront kan een brandweerman (er
zijn nog geen dames) niet werken.
De heer Wesselink keek ook naar de
toekomst. De brandweer is volop in
ontwikkeling, de laatste jaren in snel-
trein tempo en ook voor de komende
jaren staan er nog heel wat plannen

op stapel. Maar vol vertrouwen blijven
ze werken aan de veiligheid voor de
burgers.

Het woord werd gegeven aan burge-
meester Aalderink. Hij en zijn vrouw
vonden het fijn om deze avond bij te
wonen en gezellig, in een ontspannen
sfeer iedereen te leren kennen.
Hij gaf een korte uiteenzetting van
zijn verleden. Daarnaast gaf hij aan
dat het voor zowel hem als voor de
heer Wesselink nieuw is om diploma’s
uit te reiken en lintjes op te spelden.
Hij was nog niet eerder 1e burger van
een gemeente geweest. Ook hij kijkt
vol vertrouwen naar de toekomst. Als
eindverantwoordelijke voor Openbare
Orde en Veiligheid is hij dan ook trots
op zo’n groep vrijwilligers, die 24 uur
per dag voor de gemeenschap klaar
wil staan. 

Vele brandweerlieden hadden de di-
verse cursussen met goed gevolg door-
lopen en kregen hiervoor een certifi-
caat en/of diploma. Voor het behalen
van het diploma Onderbrandmeester
(OBM) zijn vijf certificaten nodig.

Marcel Westerink en Rob Takkenkamp
kregen het Certificaat ‘Ademlucht on-
derhoudmedewerker POM’. H.J.M. Lie-
verdink kreeg de OBM certificaten ‘Ge-
vaarlijke stoffen’ en ‘Verbranding en
Blussing’ met het bijbehorende Diplo-
ma Onderbrandmeester. G.L. Meme-
link kreeg de OBM certificaten ‘Mate-
riaal’, ‘Gevaarlijke stoffen’ en ‘Ver-
branding en Blussing’ met het bijbe-
horende Diploma Onderbrandmees-
ter. W.A. Beekman kreeg de OBM certi-
ficaten ‘Materiaal’, ‘Gevaarlijke stof-
fen’, ‘Verbranding en Blussing’ en ‘Or-
ganisatie’. J. Doornbosch kreeg de cer-
tificaten ‘1e klasse repressie’ en ‘1e
klasse hulpverlening’ met het bijbeho-
rende Diploma Brandwacht 1e klasse.
Peter Willemsen kreeg de certificaten
‘1e klasse repressie’ en ‘1e klasse hulp-
verlening’ met het bijbehorende Di-
ploma Brandwacht 1e klasse en het
certificaat ‘pompbediener 1e klasse’.
H.J. Aalderink kreeg de HBT certifica-
ten ‘Repressie’, ‘Hulp verlening’ en
‘Organisatie’ met het bijbehorende

diploma Hoofdbrandwacht. J.J. ter
Vrugt kreeg het certificaat ‘Adem-
lucht onderhoudmedewerker POM’
en de HBT certificaten ‘Repressie’,
‘Hulp verlening’ en ‘Organisatie’ met
het bijbehorende diploma Hoofd-
brandwacht. J.C. Dijkshoorn en P.W.M.
Hoppenreijs kregen het Diploma Man-
schappen. W.G. Geurts kreeg de certifi-
caten ‘Chauffeur zwaar’ en ‘Theorie
chauffeur Brandweer’ met het bijbe-
horende Brandweer chauffeurs Diplo-
ma. Daarnaast behaalde hij het certifi-
caat AED. B.W. Hulshoff kreeg de certi-
ficaten ‘Chauffeur zwaar’ en ‘Theorie
chauffeur Brandweer’ met het bijbe-
horende Brandweer chauffeurs Diplo-
ma. F.R.R. Scheltens kreeg het OBM
certificaat ‘Materiaal’, waarna hij de
Diploma’s Onderbrandmeester en
Brandmeester ontving. Ron Scheltens
werd tevens aangesteld als plaatsver-
vangend Postcommandant.

Daarna werden de twee jubilarissen
gehuldigd. De heer Henk Wiecherink
werd onderscheiden voor het 25 jaar
lid zijn van de Vrijwillige Brandweer.
Brandweerman worden was voor
Henk de normaalste zaak van de we-
reld.
Het werd hem met de paplepel in ge-
goten, zijn vader was vroeger bij de ge-
meente en brandweer werkzaam en
als kind mocht hij wel eens mee. Als er
dan ergens in de buurt brand was,
ging hij kijken. En thuis hoorde hij de
verhalen over de brand. Dus toen
Henk een jaar of 18 was mocht hij mee
kijken of het ook wat voor hem was.
Toen liep je gewoon eerst een paar jaar
mee.

De heer Alex Goossens kwam op zijn
23ste in Steenderen wonen en werken.
Hij was toen werkzaam bij garage be-
drijf en benzine pomp Wisselink, te-
genover het gemeentehuis. Dus het
was al snel logisch dat een jongeman
die werkt en woont in Steenderen en
ook nog met en technisch inzicht bij
de brandweer moest. De toenmalige
commandant kwam aan de pomp om
te tanken, en hij zei: “Ik zie je maan-
dag avond wel op de kazerne, dan
gaan we even met de auto rijden en
water pompen bij de Beek.”
Na alle officiële zaken werd op deze
avond lekker gegeten en een glaasje
op de gezondheid gedronken. Het
werd een gezellig en informeel samen-
zijn.

Diploma en Jubileumavond
Brandweer post Steenderen

Bij ‘De Bierkaai’ in Baak werd de jaarlijkse traditionele Nieuwjaars/jubile-
um bijeenkomst gehouden van de brandweer post Steenderen. Op deze
maandagavond 9 januari 2006 waren alle leden en oud leden met hun
partners uitgenodigd. Alleen de heer Ronald Eugelink was ziek en daar-
om niet aanwezig.

De brandweermannen van Brandweer Bronckhorst Post Steenderen met burgemeester Aalderink

Het is de bedoeling dat dan heideter-
reinen worden vrijgemaakt van den-
nenopslag door het uittrekken of het
eventueel uitsteken daarvan. Vele han-
den maken licht werk, daarom zijn

meer vrijwilligers van harte welkom.
Als u wilt meewerken aan deze dag is
, in verband met de aan te bieden cate-
ringring,  uiterlijk donderdag 18.00 u
opgave gewenst. Afhankelijk van de
opgaven krijgt u vervolgens een route-
beschrijving van de plaats (omgeving
Barchem) waar de werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd. 
Opgave voor deze dag bij voorkeur per
email: info@onderholt.nl
ANV 't Onderholt, Enzerinckweg 10 te
Vorden. Telefoon: 0575-550593.

Vrijwilligersdag 't Onderholt
Agrarische Natuurvereniging 't On-
derholt houdt op zaterdag 25 fe-
bruari voor de tweede maal een
vrijwilligersdag van 9.30 tot 16.00 u.
Medewerkers van Gelre Ziekenhui-
zen hebben  zich reeds spontaan
voor deze dag aangemeld.

Pedicure Praktijk Gerrie Wisselink

Dat een goede voetverzorging meer is
dan alleen nagels knippen is Gerry
(door de vele studie-uren en de daarbij
behaalde examens) wel duidelijk ge-
worden. De pedicure kan veel meer
voor u doen dan over het algemeen
wordt gedacht. Voetverzorging kan
men zien als verzorging voor het gehe-
le lichaam. Door over-
tollig eelt, likdoorns of
ingroeiende nagels
kan men de voeten an-
ders gaan belasten en
dit kan negatieve effec-
ten hebben op knieën,
heupen en rug.

Bij het eerste bezoek
begint Gerry meestal
met een basisbehan-
deling. Deze bestaat
uit: Verzorging van na-
gels en nagel omge-
ving, het verwijderen
van likdoorns en over-
tollig eelt, de behande-
ling van kloven en  het incrèmen van
de voeten. Schimmelinfecties zijn de
meest voorkomende aandoedingen
van voeten en nagels. Tot die infecties
behoren schimmelnagels (kalknagels)
en voetschimmel (zwemmerseczeem).
Ingroeiende nagels zijn vaak pijnlijk
maar kunnen door de pedicure goed
verholpen worden. 

In de praktijk wordt echter meer ge-
daan. Bijvoorbeeld: het maken van
blauwdrukken om de standafwijkin-
gen van de voeten goed te kunnen be-
oordelen, het geven van schoenadvies
en het behandelen van risicovoeten,
zoals diabetici en reumapatiënten. In-
dien noodzakelijk wordt de klant

doorverwezen naar de huisarts of po-
dotherapeut. Daarnaast kunt u in de
praktijk ook terecht voor diverse cos-
metische behandelingen. O.a. voet-
scrub, harsen Nail Art. Manicuren.etc.

Daarnaast werkt Gerry in haar prak-
tijk met producten van o.a.: Samen-

werkende Pedicures,
Gehwohl Fusskrafft-
Essentiële oliën van
Volatile en Groene
Klei. Wat deze produc-
ten voor u doen wil zij
u graag nader uitleg-
gen: Voor een betere
doorbloeding wordt er
vaak gekozen voor
aanvullende behande-
lingen. Bijvoorbeeld
verschillende massage
technieken en parafi-
nebaden voor handen
en /of voeten, groene
klei pakkingen, etc.

Nieuw in haar praktijk is het geven
van Hot Stone en Cold Stone massage.
De Hot Stone rug massage en de Hot
Stone en Waterfall massage voor de be-
nen, in combinatie met dode zee zout
en essentiële oliën hebben een sterke
Holistische werking over het lichaam.
Alle behandelingen kunnen afzonder-
lijk of in combinatie met een pedicu-
rebehandeling gegeven worden.

Als u nieuwsgierig bent geworden dan
is het vanzelfsprekend mogelijk om
vrijblijvend of op afspraak, tel. (0575)
46 73 38 in haar praktijk langs te
komen. Gerry's pedicurepraktijk is
gelegen aan de Sarinkdijk 4 nabij de
Varsselse Molen en de golfbaan.

De pedicure is er voor man of vrouw jong of oud. Iedereen is gebaat bij een
goede voetverzorging. Begin oktober 2005 is Gerry Wisselink officieel ge-
start met haar pedicurepraktijk. De praktijk is gevestigd in Hengelo Gld in
de buurtschap Varssel, te midden van Hengelo, Zelhem, Vorden en Ruurlo.

LEVE R UW N I E UWS D IG ITA AL I N:  I N FO@CONTACT.N L



Bronckhorst meldt zich voor Investeringsbudget landelijk gebied

De ILG-filosofie: snel doelen realiseren 

Reizend muziekfestival voor het eerst naar de Achterhoek

Mega Piratenfestijn 
op 12 mei naar Zelhem

Convenant
In het ILG sluit het Rijk een meer-
jarige convenant met elke afzon-
derlijke provincie. Een 'ILG-conve-
nant' bevat een vast bedrag voor
het realiseren van duidelijk
omschreven doelen. Het Rijk
maakt met elke provincie presta-
tieafspraken. Houdt een provincie
geld over, dan moet ze dat beste-
den aan ILG-doelen. Is er geld
tekort, dan volgt overleg. De pro-
vincie betrekt vanzelfsprekend

gemeenten, waterschappen en
maatschappelijke organisaties bij
het vaststellen en realiseren van
de prestaties. 
Het ILG moet leiden tot het een-
voudig, snel en zakelijk bereiken
van doelen in het landelijk ge-
bied. Met het ILG wordt het moge-
lijk om enerzijds strategisch te
investeren en anderzijds eenvou-
dig en gebiedsgericht geld
beschikbaar te stellen voor over-
zichtelijke projecten met directe

Het Mega Piratenfestijn is in oost- en
Noord-Nederland al een begrip. Het
reizende muziekfestival is onder
andere jaarlijks te gast in Lemeler-
veld (Ov); Nieuwleusen (Ov); Borger
(Drente) en Surhuisterveen (Fries-
land). De opzet is even simpel als
doeltreffend. Een groot aantal
bekende artiesten treedt op en de
van RTV-Oost bekende presentator
Willie Oosterhuis jut het publiek op
tot volledige euforie. Het podium
wordt overigens ingericht naar het
model van Oosterhuis’ RTV Oost-pro-
gramma De Regiotap. Enkele tiental-
len gelukkigen mogen plaats nemen
in het podiumcafé en vieren hun
eigen feestje. Het resultaat is dat de
sfeer van het podium afspat. De con-
dens komt van het tentzeil naar
beneden. En het publiek bouwt zijn
eigen feestje. In de polonaise, hos-

send of gewoon lekker met een bier-
tje in de hand van achteruit de tent
(waar alles wat op het podium
gebeurt te volgen is op grote film-
schermen). Sfeer, sfeer en nog eens
sfeer. De Mega Piratenfestijnen zijn
geen feesten, het zijn vieringen.
Vieringen van het piratenleven; vie-
ringen voor de liefhebbers van deze
zenders en vieringen van de (door-
gaans) Nederlandstalige muziek.
Laagdrempelig
De festivals worden in de oostelijke
en noordelijke provincies door vele
duizenden mensen bezocht. Laag-
drempeligheid staat centraal. “Met
onze feesten brengen we jong en oud
op de been”, stelt organisator Eddy
Mensink. “We hechten eraan om een
betaalbare avond uit te bieden aan
een breed publiek. Vandaar dat de
entree ook maar € 16,-- is. Dat willen
we ook niet veranderen.”

Het festival komt naar Zelhem op
verzoek van Bennie Rozengaerde
van Radio Milano. 25 Jaar geleden
was het dat zijn gevierde piratenzen-
der door de ME uit de lucht moest
worden gehaald. Juist ja, door de
ME, omdat de autoriteiten bang
waren dat zo’n vijfduizend proteste-
rende fans van de zender anders
voor problemen zouden zorgen. Het
haalde zelfs het NOS-journaal. Ro-
zengaerde was zo onder de indruk
van de formule van het feest dat hij
contact heeft gezocht met de organi-
satoren. ,,En met een dergelijke krui-
wagen ben je al een aardig eindje op
weg’’, vertelt Mensink. 
Liefhebberij
Het is snel gegaan met de Mega
Piratenfestijnen. Zo’n twee jaar gele-
den nam piratenfanaat Mensink het
initiatief voor het eerste Mega
Piratenfestijn in Lemelerveld. Het
was een groot succes. De eerste edi-
tie was binnen no-time uitverkocht.
Niet lang daarna besloot hij om door
te pakken en op meer plekken in
Nederland een dergelijk festival te
organiseren. ,,Het komt allemaal
voort uit pure liefhebberij. Bij de
organisatie krijg ik hulp van veel
van mijn vrienden. Allemaal ook uit
Nieuwleusen, waar ik vandaan kom.
Voor ons betekent elke nieuwe editie
van het Mega Piratenfestijn zoiets

In het landelijk gebied gebeurt veel. Natuurgebieden worden aange-
wezen en aangekocht, de landbouw moet duurzamer en er is een
tekort aan waterberging en recreatiegebieden. Maar... het is nu wel
erg ingewikkeld allemaal. Met alle goede bedoelingen is een veelheid
aan regels, eisen en voorwaarden ontstaan. Het leidt tot tegenstrij-
digheden, te weinig samenhang van projecten en een versnipperde
sturing. 
In juli 2004 hebben Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten
gezamenlijk afspraken gemaakt om hier verandering in te brengen.
De verschillende potjes die het Rijk nu heeft voor het landelijk
gebied worden bij elkaar gevoegd in één budget. Er zijn straks geen
afzonderlijke subsidieregels meer. Over de inzet van het geld maakt
elke provincie afzonderlijk, voor een zevenjarige periode afspraken
met het Rijk. Rijk en provincies spreken doelen af, die de provincies
samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organi-
saties proberen te bereiken. Het Rijk bemoeit zich niet met de uit-
voering van de plannen. Daarmee is het ILG niet alleen een nieuw
financieringssysteem, maar ook een nieuwe werkwijze én een veran-
dering in bestuurlijke verhoudingen. 

Het Mega Piratenfestijn slaat op vrijdag 12 mei voor het eerst de tenten
op in Zelhem. Het reizende muziekcircus vindt die dag plaats in een
enorme feesttent (de Willem Ruistent) aan de Slangenburgweg. Op het
programma staan optredens van tal van artiesten uit de piratenwereld.
Van Jan Smit tot Jannes en van Sugar Lee Hooper tot George Baker en van
De Havenzangers tot Henk Wijngaard. Het gebeuren wordt georgani-
seerd in samenwerking met Radio Milano. De tent kan plaats bieden aan
vele duizenden bezoekers.
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als ‘Nieuwleusen on tour’.’’
Het mysterie van Milano
Tijdens het Mega Piratenfestijn in
Zelhem wil Rozengaerde bekend
maken waar hij indertijd zijn zen-
der naartoe heeft gebracht. Deze is
immers nooit door de autoriteiten
gevonden. Nu wordt het tijd om ‘het
mysterie van Milano’ voor eens en
altijd op te helderen.
Programma
Jan Smit; Nick & Simon; Jannes;
Marianne We-ber; Thomas Berge;
Dennie Christian; Lucas & Gea; Arne
Jansen; George Baker; Henk Wijn-
gaard; Mieke; Sugar Lee Hooper; Jan
& Zwaan; Willem Barth; Patrick!;
Stef Ekkel; Martin Dams; Frank van
Etten; Jacques Herb; De Ha-venzan-
gers; Frank & Mirella en Elz Bakker.

Meer namen volgen nog.
Voorverkoop
Kaarten kosten 16 euro en zijn in de
voorver-koop verkrijgbaar bij
Roenhorst, Globe Security, Radio
Milano en Radio Ideaal in Zelhem;
Dri-com in Varsseveld; café de Snor
in ’s Heerenberg; Schouwburg de
Storm in Winterswijk; Fox in
Vragender; Bruna in Vorden;
Optimaal FM in Wehl; café ’t
Hemeltje in Ulft; de Bruna winkels
in Goor, Lochem, Ruurlo en
Zevenaar en Huls (cd-afdeling) in
Doetinchem. Ook bij alle vestigin-
gen van Music Store in de Benelux
kunt u kaarten bestellen. 
Tevens zijn kaarten verkrijgbaar op
de site www.megapiratenfestijn.nl. 

De gemeente heeft voor het ver-
plaatsen van beide kolonies onthef-
fing verkregen van de Flora en Fau-
nawet. De ontheffing is verleend
door het ministerie van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit. De over-
matige overlast die door beide
kolonies wordt veroorzaakt kan
hierdoor worden aangepakt. Het
plan dat hiervoor de basis legt is tot
stand gekomen in samenwerking
met IVN Noord en Midden
Achterhoek, WBE Steenderen, GLTO
Bronckhorst e.o., Staatsbosbeheer
en de gemeente Bronckhorst.
Nabij huize Baak wordt de kolonie
roeken vanaf de bebouwing in
noordelijke richting verplaatst rich-
ting de Vordenseweg. De kolonie bli-
jft op het terrein van Huize Baak
aanwezig. Door het meer naar
achter dringen van de kolonie kun-
nen bezoekers van Huize Baak weer
toekomen aan een goede nachtrust
en is het park rondom het huis weer
bruikbaar voor de stichting. 
De (kleine) kolonie nabij de Aviko
fabriek aan de Dr Ariënsstraat wordt
verplaatst naar het gebied Vreekolk,
naar een bosje in eigendom van de
gemeente Bronckhorst. In dit bosje
broeden op dit moment al een 20-tal
roeken. De koloniegrootte zal door
de verplaatsing toenemen. 
In verband met de verplaatsingen
zullen nesten van de roek uit de
bomen worden verwijderd. In de bo-
men worden op de locaties van de
oude nesten bakens opgehangen,
die de roek moeten wijzen op een

onveilige broedplaats. Tot 15 maart
zal op onregelmatige tijden
gedurende de dag en nacht verstor-
ing plaatsvinden met behulp van
geluid en licht signalen. Direct aan-
wonende worden persoonlijk op
hoogte gebracht. Deze verstoringen
vinden plaats nabij de oude locatie
van de nesten. Na 15 maart zullen
tot 15 juni geen verstoringen
plaatsvinden. In deze periode broed
de roek en is verstoring niet toege-
staan. Na het broedseizoen vindt
een evaluatie plaats en worden
eventueel aanvullende maatregelen
uitgevoerd. Hierover zullen wij
tijdig bericht doen.
De werkzaamheden worden uitgevo-
erd door medewerkers van de
gemeente Bronckhorst en de WBE
Steenderen. Deze medewerkers zijn
in het bezit van een speciale
machtiging voor het uitvoeren van
de werkzaamheden.
Deze verplaatsingen zijn uitsluitend
mogelijk door toestemming van het
ministerie van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit. De roek en zijn
nesten genieten een absolute
bescherming. Ook buiten het broed-
seizoen genieten de nesten deze
absolute bescherming. 
Handelingen zonder ontheffing zijn
strafbaar. Voor meer informatie
kunt u zich wenden tot de heer F.
Eggink, beleidsmedewerker groen
van de gemeente Bronckhorst. Waar
ook het roeken beschermings plan
en ontheffing te inzage liggen.

Gemeente 
verplaatst roekennesten

Vanaf maandag 27 februari jl. werden in opdracht van de gemeente
Bronckhorst werkzaamheden gestart om een tweetal roekenkolonies in
de gemeente te verschuiven/verplaatsen. De werkzaamheden zijn voor 15
maart a.s. afgerond. 

maatschappelijke effecten. Maar ILG is
ook het gezamenlijk slagvaardig optre-
den van verschillende overheden om
het landelijk gebied te vitaliseren. 

Meerjarenprogramma
Op rijksniveau bepaalt het meerjaren-
programma (MJP-Agenda Vitaal Platte-
land) de rijksinzet voor de onderhande-
lingen over het ILG-convenant. Het MJP
bevat een overzicht van de doelen, een
indicatieve verdeling van het beschikba-
re budget over de provincies én - waar
mogelijk en gewenst - een specificatie
van de doelen per provincie. De provin-
cies ontwikkelen een beleidskader waar-
in afwegingen voor de lange termijn een
plek krijgen. Voor de periode van het
ILG-convenant wordt dit geconcreti-
seerd in een provinciaal meerjarenpro-
gramma. Elke provincie maakt haar
beleidskeuzes in nauw overleg met
gemeenten, waterschappen en andere
regionale betrokkenen. Vanuit de pro-
vincies is het provinciale meerjarenpro-
gramma de inzet voor de onderhande-
lingen over het ILG-convenant. 
Voor de onderhandelingen met het Rijk
moet de provincie over plannen per
gemeente beschikken. Burgemeester en
wethouders van Bronckhorst hebben
voor een breed scala van onderwerpen
aanvragen ingediend met een totaal in-
vesteringsniveau van enkele tientallen

mljoenen euro.
Zo zijn er projecten aangevraagd op
het terrein van de:
Leefbaarheid. Bijvoorbeeld kernen-
beleid; dorpsvisies; wonen op het
platteland;  realisering van kultur-
husen; herinrichting centrum
Vorden; verbetering verkeersveilig-
heid
Recreatie en toerisme, b.v. Master-
plan toeristische infrastructuur;
project Poort tot het Groote Veld;
uniform recreatief bewegwijzerings-
ysteem en uniform toeristische
objectbewegwijzering TRAP-route
Bronckhorst; fietspad Olburgen
Bronckhorst; fietspad Wilden-
borchseweg; ecologische verbin-
dingszone beekoever Vorden; verbe-
tering  groen/blauw product (ge-
zond bewegen en recreëren); even-
emententerrein
Natuur, landschap en cultuurhisto-
rie. Het opstellen en uitvoeren land-
schapsontwikkelingsplan (LOP); uit-
voering gemeentelijke projecten
landschapsbeheer (GPL); soortenbe-
scherming; opstellen archeologi-
sche beleidsadvieskaart; verbetering

kwaliteit natuur met specifieke cul-
tuurhistorische doelstelling; ecopas-
sages etc.
(Duurzame) landbouw. Kavelruil,
agrarische verbreding, maar ook het
werken aan (goede)condities voor de
blijvende landbouw; uitvoering
reconstructie
Communicatie en bewustwording.
De project-organisatie plattelands-
vernieuwing
Duurzaam waterbeheer. Met o.a.
sanering riooloverstorten
Diversificatie economische dragers.
Hieronder vallen werkgelegenheid
platteland; hergebruik vrijkomende
bedrijfsgebouwen
Overig. Hier kunnen aanpassing
bestemmingsplannen aan recon-
structie, functieverandering in het
buitengebied worden onderge-
bracht.

Een aantal projecten op de lijst van
de gemeente komen tevens voor op
die van het Recreatieschap Achter-
hoek en Liemers (RAL).
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• Onderhoud alle merken
• APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s

• Remmen
• Carkits

FFEEBBRRUUAARRII  KKNNAALLLLEERR
**AAPPKK  €€  1199,,== (benzine-auto)

**AAPPKK  €€  3388,,== (diesel-auto)

OONNDDEERRHHOOUUDDSSBBEEUURRTTEENN
TTEEGGEENN  

SSCCHHEERRPPEE  
PPRRIIJJZZEENN

Autosnelservice Lucri
Gildenweg 13 - Zelhem

Tel. 0314620871
(achter het pand van autowascentrum 

De Hoge Voort)

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

Licht- en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

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

Rijksweg 34a,  DREMPT Tel: 0313-472911

Lid van

Ze hadden op school al geverfd
met de felle kleuren die ook Karel
Appel veel gebruikt. Kunstenaar
Henk Hulshof liet de kinderen
kennis-maken met de verschillen-
de materialen en technieken van
de schilderijen. Verder vertelde hij
hen over de kunstenaars. De kin-
deren luisterden geboeid en stel-
den veel vragen. Daarna mochten

ze zelf aan het werk. Henk Hulshof
had een paneeltje voorbereid
waarop de kinderen in de stijl van
Karel Appel hun creativiteit kon-
den botvieren. Ook konden ze een
schilderij uit de galerie naschet-
sen. Op school werd die schets uit-
gewerkt. Het kleurrijke van Henk
Hulshof’s werk trok de kinderen
kennelijk aan, want de meeste

leerlingen kozen ervoor om een
werk van hem na te maken.
De kinderen genoten van de mid-
dag en deze manier  van kenni-
smaken met de schilderkunst. Het
werk van de kinderen hangt nu te
pronken in de gang van de
Bongerd.

Union 
werft jeugdleden 
op basisscholen

Op vrijdag 17 februari bezocht
muziekvereniging Union met een
ensemble drie basisscholen om te la-
ten zien en vooral horen hoe leuk
het is om muziek te maken. 

De Meeneschool en de Schilders-
oordschool  waren vorig jaar sep-
tember al bezocht en nu kwamen de
Jan Ligthartschool, de Looschool en
de basisschool Velswijk aan bod. De

opzet van de Zelhemse muziek-
vereniging is natuurlijk om er een
aantal leden aan over te houden en
dit lukt ook aardig. Ter ondersteun-
ing kregen de leerlingen ook nog
een ‘flyer’ met de benodigde infor-
matie.

Het vervolg op deze actie is een open
repetitie van de twee opleidings-
orkesten op vrijdag 24 februari.
Leerlingen en hun ouders zijn
uitgenodigd om van 18.30 uur tot
20.00 uur naar muziekcentrum
Union te komen. 

De orkesten spelen en de koffie en
limonade staan klaar.

De Bongerd bezoekt Galerie 1880

In het kader van een schilderles rondom Karel Appel bezochten de leerlingen van groep 3/4 van basisschool
‘de Bongerd’ uit Hoog-Keppel, onder leiding van juf Gerrie van Ingen, Galerie 1880 in Laag-Keppel. De meeste
kinderen kenden deze gelegenheid als ‘het kerkje van de paas- en kersttentoonstelling’. Nu kwamen ze door
de andere ingang binnen en troffen een ruimte aan met mooie kleurrijke schilderijen. Al deze kleuren trok-
ken direct de aandacht van de leerlingen. 

Tuinen, 
komen tot leven..

Wenneker Hoveniers is een jong en dynamisch bedrijf die voor u klaar staat als het
gaat om uw tuin. Heeft u hulp nodig bij het onderhoud, een advies over snoeiwerk
of denkt u aan een compleet nieuwe tuin? Onze kunde en kennis laten we graag soe-
pel aansluiten aan uw specifieke wensen in een vrijblijvend gesprek. Aarzel dus niet
en bel voor een afspraak.

Zelhemseweg 26 - 6999 DP - Hummelo - Tel. 0314-381724 - 06 28599135
www.wennekerhoveniers.nl

Archeologische
Werkgroep 

haalt molshoop overhoop

In de voormalige gemeente Zelhem wordt hard
gewerkt aan de ontwikkeling van de TRAP-
route. TRAP staat voor Touristisch Recreatief
Acheologisch Project. Het betreft een fiets-
wandelroute, waarin allerlei karakteristieke
historische landschapselementen worden
ontsloten. Door het enthousiasme de
Archeologische Werkgroep Zelhem en de hulp
van vele lokale organisaties kon dit project tot
stand komen.

Het bedrijf Synthegra in Zelhem onderzoekt
momenteel een 5-tal  projecten in het veld die
verband houden met de vaststelling van de
TRAP-route. Het zijn ‘de Landeweer’ in Halle,
een ‘Celtic field’ aan de Pluimersdijk in Halle,
de ‘Totenbulten’ aan de Ruurloseweg in
Zelhem, de Stikkenweg, nabij de rotonde Mea-
fabriek in Zelhem en tot slot een on-derzoek
naar de locatie van de vroegere Zelhemse
Marckepalen. Middels boringen op die plaat-
sen probeert Synthegra meer aan de weet te
komen over de projectgebieden. 

De Archeologische Werkgroep werkt aan dit
project mee en houdt zich met name bezig
met de veldkartering. Dat is het bovengronds
zoeken naar b.v. scherfjes, metaal, stukjes ste-
nen pijp, bot, glas, enz. en andere sporen die
wat kunnen vertellen over wanneer er mensen
woonden en hoe ze geleefd hebben. Ook perce-
len grasland worden hierop belopen, hoewel
het daar moeilijker zoeken is. De aanwezige
molshopen zijn daarbij van nut voor de zoek-
ers, want de mol helpt de archeologie een
handje door, met de grond die naar boven
komt, ook ander materiaal mee te nemen wat
de moeite waard is.

De Archeologische Werkgroep Zelhem  werkt
op deze manier mee aan een mooie cultu-
urhistorische fiets- en wandelroute die het
archeologische verleden van Zelhem in de
toekomst een stuk rijker maakt. Bent u geïn-
teresseerd in het werk van de groep? U bent
van harte welkom als lid en ook voor andere
informatie staan de werkgroepleden u graag te
woord. U kunt daarvoor bellen met tel. 0314-
622095.

Vandaag is aan zijn laatste reis begonnen onze lieve pa, opa en opapa

Wessel Fleming
sinds 7 juni 2003 weduwnaar vanToos Fleming-Scheffer

* Warnsveld, 6 juni 1925 Keijenborg, 17 februari 2006

Ap en Narda
Yvette en Patrick, Luka
Jarno en Lisette

Ans en Arie
Amy

Bea en Jan
Rick en Jeske

Erik en Simone

Corr.adres: Prunusstraat 16
7255 XZ Hengelo (G)

De crematie heeft overeenkomstig zijn wens in besloten kring plaatsge-
vonden.



5, 10 of 20 euro
SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD

TEL.  (0575)  46 18 84GELDIG OP 22,  23,  24 EN 25 FEBRUARI

GEHELE OPRUIMINGSCOLLECTIE

25 feb
TRAINBAND

ROCKSTAKE:
METALLICA COVERBAND
THE UNFORGIVEN

AGENDATIP:

10 maart
HIKERMIS

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

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

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 

van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,

tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen
Den Sliem 85 - GROENLO 

Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl 

www.bettingressing.nl

Goedkoper 

kunt u 

nergens kopen,

zelfs 

niet over de

grens.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde

Doetinchem Twente-route

Eibergen

Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Openingstijden:
ma. t/m do.: 8.00 - 18.00 uur.

vr.: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

WINTERVOORDEEL
t/m eind maart alleen bij inlevering van deze bon*

Woensdag, donderdag, vrijdag en
zondag: iedere 2e gast dineert gratis*

Zaterdag: iedere 2e gast dineert 
voor 1/2 geld*

*bel voor voorwaarden en reservering

Ook uw adres voor bruiloften en partijen.

� �

�

�

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN

TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

t.h. vanaf 23/6 

in buitengebied Ruurlo: 
LUXE RECREATIEVILLA

op kl. rustig park. € 1250,-
p.m. excl. energie (per meter-
stand) met grote garage. Max
halfjaar. 

Tel. 0573-461221 
www.sikkeler.nl 
vraag naar Marijke

Carnaval
in ‘t Zwanennest

Rosenmontag 27 februari a.s. 

Groot Carnavalsbal

in onze “Discotheek” 
aanvang 20.30 uur

Aanwezig deskundige jury die de prijswinnaars beoordelen, 

zowel individueel als geroepen die zich 

als origineelst verkleed hebben.

H. Waenink en medewerkers

wensen iedereen een fijn carnaval 

en tot ziens in ,,‘t Zwanennest”.

Ala
af

A
la
a
f

A
la
a
f

Alaaf

Uw adres voor:

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

IJzerwaren
(ook alles per stuk)

Gereedschappen

Hout en plaatmaterialen

Sterk in technisch materiaal

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij 
met verschillende 

edities in de gemeente
Bronckhorst.

Kom kijken 
naar 

onze nieuwe

voorjaars-
collectie

Ze is nu binnen!

Schröder Mode
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
F 0575 46 42 75



Witte bollen

6 voor 

€ 1.75

Appel-
kruimelvlaai

klein € 5.95

groot € 8.95

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Dino brood

nu € 1.55

De Echte Bakker

Maak kennis 
met tennis!

Vordens Tennis Park organiseert 
zondag 26 februari van 14.00 tot 16.30 uur een:

Open dag
Met leuke activiteiten voor jong en oud, waaronder: 

� Demonstratiewedstrijden jeugdselectie;
� Prijsjestennis voor de jeugd; 
� Ballenkanon. 

Daarnaast kunt u in de maand maart  
proeflid worden!

Proeflidmaatschap 
Jeugd: Voor € 7,50 kun je de hele maand maart vrij tennissen.
Bovendien krijg je 3 proeflessen. Voor een racket wordt gezorgd. 
Senioren: Gratis vrij tennissen in de hele maand maart. (excl.
lessen en rackets).

Vordens Tennis Park
Overweg 20

Informatie en opgave: 
06-54216186 of 
06-15514939 

www.plussupermarkt.nl Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

08/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 23 t/m zaterdag 25 februari 2006

Varkensschnitzels
Gepaneerd. Kilo 
ELDERS 11.99
of Naturel. Kilo
ELDERS 10.99

7.98

Tapas
Alle soorten.
Bakje 100-130 gram.

25%
KORTING

PLUS
Hand/perssinaasappelen
Net 3 kilo

2.49

Daily Chef
Oosterse maaltijd uit de wok
Bami of nasi goreng.
Bak 1 kilo
ELDERS 4.89

3.99

Wagner Piccolinis 
Diverse smaken.
Doos 270 gram
ELDERS 2.62-2.65

1.99

Amstel Bier
Tray 24 blikken à 50 cl.
ELDERS 14.16
* Wij verkopen alleen alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.

9.99

HEEFT U UW ALBUM AL VOL?

U KUNT NOG 3 WEKEN SPAREN!

2.50
voor maar

Mosaico Marche 
rosso of bianco
S o e p e l e  f r u i t i g e
I t a l i a a n s e  w i j n e n
Fles 75 cl. NORMAAL 2.99
Doos à 6 flessen 10.99
* Wij verkopen alleen alcohol aan personen van 16 jaar en ouder.

1.99

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

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

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

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

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

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
Internetdiensten

Systeembeheer

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


