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Laatste prijsuitreiking

6e Plaats voor
veldrijder Thijs van
Amerongen
De Vordense veldrijder Thijs van
Amerongen reedt op 2e kerstdag
een veldrit in Hofstade (Belgie), dit
maal was het een wereldbekerwedstrijd voor Neo Amateurs (renners
onder de 23 jaar).
Het complete internationale deelnemersveld stond hier aan het vertrek.
Thijs van Amerongen moest van ver
komen, hij kreeg van de bondscoach
slechts een 5e startpositie. Hier zet
Thijs begrijpelijk zijn vraagtekens bij,
maar door dit alles kreeg hij wel supermoraal en reed vanuit het achterveld snel naar de kop van de wedstrijd.
Hij eindigde als 6e in deze zware cross,
de Belg Niels Albert won deze cross.

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid
Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

Zie in het hart van Contact
Bij de laatste prijsuitreiking van de
eindejaarsactie weer veel blije gezichten in de straat.

De uitreiking was op het Hoge 2,
7251 XW, bij de hr. Aalderink.

Uiteraard waren ook alle overige winnaars met deze postcode aanwezig om
de prijzen in ontvangst te nemen.

Achterhoek in de toptien

Toerisme in de Achterhoek stijgt fors
De eerste resultaten van het Continu Vakantie Onderzoek zijn bekend. Het aantal in de Achterhoek
doorgebrachte vakanties is met
liefst 9% gestegen ten opzichte van
het jaar 2005. Daarmee is de Achterhoek binnengedrongen in de
toptien van belangrijkste binnenlandse vakantiebestemmingen. In
aantallen vertaald: in 2006 werden
liefst 710.00 vakanties in de Achterhoek doorgebracht, tegenover
650.000 in het jaar 2005.

Provinciaal en regionaal
Gelderland blijft de meest bezochte
vakantieprovincie in Nederland, in totaal werden hier dit jaar 2,25 miljoen

binnenlandse toeristische vakanties
doorgebracht, dit is ruim 3% meer dan
in 2005. Ook de Veluwe mag zich in
toenemende belangstelling verheugen. Daar nam het aantal doorgebrachte vakanties toe met 8%. De Veluwe bezet hiermee plek nummer 2 binnen de toptien van belangrijkste binnenlandse vakantiebestemmingen,
met slechts een fractie minder vakanties dan de Noordzeebadplaatsen. Een
voor de Achterhoek belangrijk concurrerend gebied, de Overijsselse regio
'Twente, Salland, Vechtstreek' zag het
aantal vakanties met 3% dalen in vergelijking met 2005.

Landelijk
Landelijk nam het aantal binnenlandse vakanties in 2006 toe met 3% ten
opzichte van 2005, dit ging ten koste
van de vakanties naar het buitenland
(-2%). De bestedingen tijdens de binnenlandse vakanties zijn in deze periode met 4% gestegen. Het aantal bungalow- en hotelvakanties is in 2006 gegroeid (met resp. 4% en 5%), maar het
aantal vakanties op een camping nam
af met 2%. De gegevens zijn afkomstig
van het Continu Vakantie Onderzoek
CVO. Een maatwerkrapportage voor
Gelderland en Overijssel (incl. de verschillende toeristische regio's zoals de
Achterhoek) wordt in de tweede helft
van februari verwacht.

Passage

Flessenactie VV Vorden

Op 4 januari 2007 komen wij 'smiddags om 2 uur als Passagevrouwen bij
elkaar in het Dorpshuis voor onze
"nieuwjaarsbegroeting"" en om elkaar
een "voorspoedig nieuwjaar te wensen. Wij hopen op een grote opkomst.

Na de Kerstdagen en het Oud en
Nieuw-feest heeft u natuurlijk een
hoop lege flessen staan. Wacht nog
even met het inleveren, want zaterdag 6 januari 2007 is het weer zo
ver. Dan organiseert de VV Vorden
haar jaarlijkse flessenactie.

Paasvuur Kranenburg

Inmiddels mag de flessenactie wel gezien als een traditie binnen Vorden.
Vanaf 09.30 uur zal de gehele jeugd
van de VV Vorden alle deuren in Vorden, Wichmond en Kranenburg langs

Open op zaterdag
6 januari
Stichting CCK stelt a.s. zaterdag 6 januari het paasvuurterrein open voor
het brengen van snoeihout. Het snoeihout mag niet dikker zijn dan 10 cm
en geverfd hout, en stobben worden
niet geaccepteerd. Het terrein is op deze dag geopend van 11.00 uur tot 16.00
uur en er word voor het storten een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
De volgende datums staan ook binnenkort op www.stichtingcck.nl. Het
paasvuurterrein is ook op 10 februari
en 17 maart 2007 geopend. Buiten deze dagen is het terrein afgesloten.

gaan om zo de nodige flessen op te halen. Het maakt niet uit of het het flessen met statiegeld of flessen zonder
statiegeld zijn. Alle lege flessen worden bij u opgehaald. Zorg dus dat u
vrijdagavond of zaterdagochtend uw
flessen langs de kant van de weg hebt
staan dan komen wij ze ophalen. De
opbrengst van de flessenactie zal geheel ten goede komen aan de jeugd
van de VV Vorden. De jeugd van de VV
Vorden dankt u alvast voor uw medewerking.

GRATIS 18 PUNTEN CHECK
VOOR UW DAEWOO OF CHEVROLET!
Bel nu voor een afspraak:

Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46
Zutphen (0575) 51 66 46

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3
Waliënsestraat 4
Bettinkhorst 2

7008 AS Doetinchem Tel. (0314) 34 16 00
7103 XB Winterswijk Tel. (0543) 51 38 46
7207 BP Zutphen
Tel. (0575) 51 66 46

ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst
m.m.v. Hendrik Weenink
ANBO voor 50-plussers, afdeling
Vorden, begint de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar met een
luchtig programma. Vrijdag 5 januari zal amateur voordrachtkunstenaar en verhalenverteller, de
heer Hendrik Weenink uit Barchem, vanaf 14.00 uur de aanwezigen in het Dorpscentrum (zaal 't
Stampertje) amuseren. Onder de
titel "Ach lieve tijd " presenteert hij
korte verhalen, gedichten, spreuken en liedjes.
Tussendoor laat hij met diabeelden
zien hoe onze ouders en grootouders

woonden en werkten. Ook spreekwoorden en hun ontstaansgeschiedenis worden nader belicht. De heer
Weenink viel meerdere keren te beluisteren bij regionale radiozenders.
Samen met zijn echtgenote vormden
zij eens het middelpunt tijdens een
uitzending van de Huiskamershow
door TV Gelderland. Zoals gebruikelijk, tijdens een feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst, zorgen leden van de Sociaal Culturele Commissie wederom
voor het bereiden en serveren van lekkere hapjes. Leden en overige belangstellenden zijn bij deze van harte uitgenodigd!.

Eindejaarscommissie VOV
De eindejaarscommissie van de
VOV bedankt de volgende bedrijven voor hun medewerking:
Welkoop, Vorden. Sueters Speelgoed-,
Huishoud-, Kadoshop. Bakkerij Joop.
Mitra Sander Pardijs. Kapsalon Marianne. Hotel Bakker. Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys. CaféFeestzaal "De Herberg". Plaza Vorden
"Good for All". Giezen Schoenmode. Bistro "De Rotonde". VVV Vorden. Visser
MOde. Roosenstein Quality Wear. Anthony's Country Store. Ami Kappers.
Tuunte Fashion bv. Profile Bleumink.

DA Drogist Ten Kate. Fashion Corner.
Etos Barendsen. Vordense Apotheek.
Siemerink Opticien. Davorta Bloemen.
Martens. Fixet Barendsen. Keurslagerij
Vlogman. Echte Bakker Van Asselt.
Heersink Haarmode. Rabobank Graafschap Noord. Dutch PC. Autobedrijf A.
Klein Brinke. Bruna Boek en Kantoor.
De Vordense Tuin. Helmink Meubelen. Yvonne Modespeciaalzaak Jeugd.
Shell Groot Jebbink; Wolsing Verhuur
voor het beschikbaar stellen van de
geluidsinstallatie en Bert Brandenbarg
voor het deskundig commentaar in de
geluidsauto.

Nieuwjaarsvisite 'Oud Vorden'
De vereniging ‘Oud Vorden’ houdt op
woensdag 10 januari de traditionele
Nieuwjaarsvisite die gehouden zal
worden in zaal De Herberg. Deze
avond zal Joop van Druten een klankbeeld verzorgen over de destijds gehouden feestavond ter gelegenheid
van het zilveren bestaan. Carlo Bosch
vertoont woensdagavond ook dia’ s
over kastelen, boerderijen, tuinen, veren bosgezichten die Jaap Kettelerij aan

Oud Vorden heeft geschonken. De bijeenkomst in De Herberg begint om
20.00 uur. Sinds kort hebben de Oudheidkundige verenigingen in de gemeente Bronckhorst ( Hengelo, Vorden, Zelhem, Steenderen) alsmede de
oudheidkundige vereniging in Doesburg een werkgroep samengesteld die
zal onderzoeken of er een koppeling
van alle internetsites van deze verenigingen kan komen.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Contactjes
Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 januari 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 januari 10.00 uur ds. C. Gros 19.00 uur geen viering.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 januari 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.
R.K. Kerk Vorden
Zondag 7 januari 10.00 uur viering.
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 6 januari 17.00 uur Woord- en communieviering
volkszang.
Zondag 7 januari 10.00 uur Eucharstieviering herenkoor.
Tandarts
6/7januari D. Stolk, Ruurlo tel. (0573) 45 24 00.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 – dr. Dagevos tel. 55 24 32
dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur
’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend, in de
weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende 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 verzekeringsnummer
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.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur. Kinderafdeling: Ouders mogen 24
uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 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, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt
u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77. Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance
Tel. 112, b.g.g. (0570) 63 32 22.
Dierenarts
Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl
Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.

Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.30 tot 13.30 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum 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).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
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
14.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.0012.00 uur.
Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren.
Dierenbescherming
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
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. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@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 aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
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.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid
van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
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.

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen. Voldoet u niet
aan deze criteria, dan wordt de tekst als
gewone advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Minimumprijs € 5,75 (incl. btw) voor 80 karakters; elk karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden geen
inlichtingen verstrekt aan derden,
€ 2,75 (incl. btw) extra. Dubieuze of
anonieme opgaven worden niet geplaatst. U kunt uw Contactje o.a. opgeven via www.contact.nl

 Doe de uitgebreide voedingsanalyse met gezondheidstest. De topprodukten,
gedegen voedingsadvies en
begeleiding van Jerna Bruggink doen de rest. Aankomen/afslanken/meer energie
(0575) 46 32 05.
 Leer op de juiste manier
NORDIC WALKING met de
juiste techniek: ALFA 247. De
nieuwste instructiemethodieken MET VIDEO-ANALYSE!
Bel. (0575) 46 36 03 of kijk
op www.vitalnowa.nl
 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

De Kerstcommissie van de

Vordense
Ondernemers Vereniging
bedankt al hun sponsoren, verenigingen, vrijwilligers en iedereen die op wat voor manier
dan ook hun steentje hebben bijgedragen aan
het slagen van de

Kolde Karmis 2006

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

 Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.
 Voor het aanmelden van
verkoopbare en veilingwaardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04
of 55 17 87.
 RUN2DAY Runners Vorden. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

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

Hierbij nodigen wij u uit voor een
ALGEMENE LEDENVERGADERING
van het Departement Vorden der Maatschappij tot
Nut van ‘t Algemeen te houden op 17 januari 2007 om
20.00 uur in het Dorpscentrum.
Namens het bestuur:
voorzitter: dhr. P. de Vries
secretaresse: mevr. C. Spiegelenberg

Agenda:

Opening
Verslag van 10-1-2006 secretaresse
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Bestuursverkiezing
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

 YOGA-Vorden, Brummen,
Groenlo, Doetinchem, Eibergen. Inl. (0573) 44 11 38 /
www.dhanwantari.nl
 Op welke wonderpil gaat u
wachten en hoe lang? Begin
vandaag met Herbalife voor
afslanken op verantwoorde
wijze. Nieske Pohlmann, telefoon (06) 54 32 66 69 /
(0314) 64 13 09.

Dagmenu’s

2 januari t/m 9 januari 2007

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

www.contact.nl
dan weet je het wèl
KAART & KOMPAS CURSUS
met alles over topografische
kaarten te Vorden.
www.timeoutdoorevents.nl

Weevers

Januari 2007

 Ik zoek nog wat werk in de
huishouding op woensdag,
donderdag en vrijdagmorgen
in Hengelo of Vorden. Bellen
na 16.00 uur (0575) 55 29 86.
 Kennismaken met wolvilten in Vorden. 10, 17 en
24 januari van 9.30 tot 12.30
uur. Info: 55 38 75 óf 52 75
32 óf www.wolvilten.nl

Drukkerij
Uitgeverij
Ontwerp en lay-out
Printing on demand
Stansen/verpakkingen
Internetdiensten
Systeembeheer

(Bestellen mag maar hoeft niet.)
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Maandag 1 januari
Gesloten.

Dinsdag 2 januari
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente /
ijs met slagroom.

Woensdag 3 januari
"EL ENCUENTRO"
- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of
privé,
start cursussen: 15/18
januari,
proeflessen: 4/8 januari
ook:
- Nederlands voor
Spaanstaligen
- vertalingen: Sp/Ned;
Ned/Sp
Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl
emilia@el-encuentro.nl
0575-571946

Tomatengroenten soep / spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade.

Donderdag 4 januari
Zuricher geschnetzeltes met rijst en rauwkostsalade /
tiramisu met slagroom.

Vrijdag 5 januari
Knoflooksoep met croutons / red snapper met dillesaus,
aardappelen en groente.

Zaterdag 6 januari (alleen afhalen)
Huisgemaakte gehaktbal met jus, rode kool en gekookte
aardappelen / ijs met slagroom.

Maandag 8 januari
Gesloten.

Dinsdag 9 januari
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (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

Hoera!
Wij zijn heel blij, want we hebben er een zusje bij!
Niek en Lott

Weekmenu:

Noor

MAANDAG
1 JANUARI

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 en na 21.00 uur.
Tevens wensen wij u een gezond en sportief 2007 toe.
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Schotel

Haan
met frites, salade
en appelmoes

Emmeloord: Minie en Adrie
Brummen: Riekie en Ton in herinnering
Vorden: Jantje in herinnering
Lochem: Gerrit en Jenny
Kampen: Willie en Drikus
Brummen: Janny en Henny
Vorden: Gerda en Harry
Neven en nichten

GRATIS 100 gram vleessalade

Keurslagerkoopje

Gepaneerde schnitzels 4 stuks €

Noedels
Iedere dinsdag :

€

1.20

500 gram

€

3.49

€

3.49

Iedere woensdag :

Onbeperkt GAMBA’S Onbeperkt SPARE-RIBS
voor maar a 17,50 P.P. (vanaf 2 personen)

voor maar a 17,50 P.P. (vanaf 2 personen)

HERBALIFE:

voor innerlijke en
uiterlijke verzorging
Voeding voor:
aankomen
afslanken
sporten
meer welzijn

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten


Verse worst
fijn of grof
Maaltijd van de week

Boerenkool met rookworst
en spekjes

per portie

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

J. Bakering
‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30
www.bakema-ruurlo.nl

• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haagof erfafscheidingen
100% garantie
veur weinig
Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

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

Kookidee

Huid en haar
verzorgingsproducten
Uw welzijnscoach:

TE KOOP
Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49
Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:
Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

5.00

100 gram

Special

Op maandag 18 december 2006 overleed thuis in
zijn vertrouwde omgeving, onze broer zwager en oom

Brummen: Hennie en Hans

met

met gebakken aardappel
en warme groente

Vorden, januari 2007

Harlingen: Gerrie en Jaap

Fricandeau (150 gram)

Duitse
Biefstuk z 8.50

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

Bennie Harmsen

Vleeswarenkoopje

VRIJDAG
5 JANUARI

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

Tevens wens ik u mede namens Jo een voorspoedig 2007.

De feestmaand zit er op. Maar wij gaan nog even door met lekkere
dingen kado geven. Namelijk 100 gram vleessalade gratis bij de
aankoop van 150 gram fricandeau. Een royaal gebaar voor iedereen
die zich heeft voorgenomen om het jaar zuinig te beginnen.

Macaroni

Gesloten

Halve

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de
vele kaarten, felicitaties, kado’s en uw belangstelling op mijn afscheidsreceptie van de Slootsmid.
‘t Was hartverwarmend.

Evert Jan Arendsen
Jan

UUR)

WOENSDAG
3 JANUARI

Aardappel

DONDERDAG
4 JANUARI

Maurice

Veermansweg 6, 7255 KJ Hengelo
(0575) 46 41 85

DINSDAG
2 JANUARI

Gesloten

Op 22 december 2006 is onze zoon en broertje

Marcel, Linda, Marlissa †
en Mellany Schiphorst

17.OO
(VANAF

Aanbiedingen geldig van 2 januari t/m 6 januari 2007

De trotse ouders zijn:
Peter en Marisca Hissink-Rossel
Memelinkdijk 6a
7255 LJ Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 30 15

geboren, hij weegt 3625 gram en is 50 cm lang.

A 8,-

WOENSDAG 3 JANUARI TOT EN MET VRIJDAG 5 JANUARI

Noor is geboren op donderdag 21 december 2006.

Anton Herman

x

“Cadeaumaand voorbij,
toch nog wat gratis.”

AFHALEN

Herhalingscursus voor Paren
Vanaf 14 januari starten wij met een korte
herhalingscursus stijldansen voor paren. Op
zondagavond in zaal „De Seven Steenen” te
Steenderen en in zaal „De Nieuwe Aanleg”
te Almen.

Bent u de afgelopen jaren veel basisprogramma van het stijldansen verleerd, dan
is dit de gelegenheid om in 10 lessen alles
weer op te halen.
Inschrijven dagelijks

Jan blijft voortleven in onze herinnering.

tussen 17.00 en 20.00 uur
op tel.nr. (0575) 57 24 62.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

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

NEDERLANDSE VERENIGING
voor AMATEUR DANSSPORT

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

In verband met een kleine verbouwing van onze
salon zijn wij

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

zaterdag 6 januari t/m vrijdag 12 januari
GESLOTEN
Denk tijdig aan uw afspraken!
Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel.: 0575 551423

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Roosenstein Quality Wear
of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

Bijzonder kerstfeest de Kraanvogel

Namens bewoners en medewerkers
van woonzorgcentrum de Wehme
willen wij Fysiotherapie R. Jansen
van de Berg en Dr. B. Albers en Dr.

E. Tanis hartelijk bedanken voor de
mooie grote televisie die wij begin
december in ontvangst mochten
nemen.

Zaalvoetbaltoernooi Velocitas

Omdat basisschool De Kraanvogel dit jaar haar 4e lustrum viert, zijn er
het hele jaar door veel feestelijke activiteiten gepland. Zo ook werd er in
de laatste schoolweek voor de kerstvakantie veel uit de kast gehaald.

De kleuters waren al een lange tijd
aan het werk over kerstmis en alles
wat daar bij hoort. Zo kwamen de
kleintjes ook te spreken over het kerstdiner en wat daar allemaal bij komt
kijken. De kleuterjuffen vonden toen
dat er maar een echt kerstdiner georganiseerd moest worden. Samen met
alle kleuters en de onmisbare hulp
van de stagiaires, troffen zij daarvoor
de noodzakelijke voorbereidingen. De
kinderen maakten uitnodigingen,
leerden hoe je een tafel moet dekken,
bedachten de gerechten. Het klaslokaal waar de gasten zouden worden
ontvangen werd prachtig versierd en
omgetoverd tot kinderrestaurant "het
sterrencafeetje". De tafels waren mooi
gedekt, naambordjes erop: helemaal
zoals het er in de echte "grote-mensen"-wereld ook aan toegaat. Boodschappen werden gedaan en op de dag
van het grote feest moesten de kleuters hard aan het werk: worteltjes snijden, de brie in plakjes, toastjes met
zalm maken, lekkere soep koken, stok-

broodjes met salades smeren voor het
hoofdgerecht en voor toe een zalige ijs
met zoete lekkernijen bereiden. Het
was een groot feest en iedereen hielp
mee. Toen de maaltijd voorbij was kregen de gasten nog een rekening en
werd er afgerekend.
Diezelfde avond was er voor de peuters van peuterspeelzaal "'t Kraankuikentje" ook het traditionele kerstdiner. De twee peuterjuffen hadden
het lokaal versierd en het was er warm
en gezellig. Op de tafels stonden door
de peuters eigengemaakte kerststukjes en er was gedekt voor een feestelijke broodmaaltijd. De papa's en mama's, die ook elk jaar worden uitgenodigd, kregen koffie met een sneetje
kerstbrood. Voordat er gegeten mocht
worden, werd eerst het kerstverhaal
verteld, door de juf en de peuters samen. Daarna gingen de peuters aan tafel en werd er heerlijk gegeten. Het
was een bijzonder peuterkerstfeest.
Vrijdagavond was er het grote kerst-

feest van de basisschool. En omdat het
een lustrumjaar is, hadden de leden
van de oudervereniging er een extra
groot feest van gemaakt. Kosten noch
moeite werden gespaard. Ezels en
schapen waren van stal gehaald en de
mensen hadden zich uitgedost als Maria, Josef, engel en herder. Kortom: er
was een "levende" kerststal. Alle ouders, opa's en oma's werden binnen gehaald door jachtblazers. Iedereen was
erover verheugd. Het gaf een goed
kerstgevoel.
Na zo'n begin van de kerstviering kon
het kerstgevoel natuurlijk alleen nog
maar versterkt worden. En dat gebeurde ook. Alle kinderen van de school
hadden heel erg hun best gedaan om
een mooi verhaal dat met kerst en de
kerstgedachte te maken heeft, in te
studeren. Er werd veel gezongen en af
en toe ook gelachen. Tussentijds was
het op het schoolplein ook weer erg
gezellig met de vuurkorven en de warme koffie en glühwein. Aan het einde
van de avond wisselde iedereen de beste wensen uit voor een fijne kersttijd
en een goede jaarwisseling. Het was
een hartverwarmende en onvergetelijke avond.

Jeroen Tijssen van de jubileumcommissie reikt de nieuwe futsalballen uit aan Wilco Schouten,
Richard Meyer, en Patrick van Londen van resp. Velocitas 4, 10, en 9

Het jubileumjaar 2006 is door Velocitas, dat 25 jaar bestond, afgesloten.
Op de valreep had de jubileumcommissie voor de teams nog een verrassing in petto. Met een nieuwe futsalbal moet 2007 ook sportief gezien net
zo mooi als 2006 verlopen.
Het eerste weekend van januari wordt
toch al een sportief begin van het nieuwe jaar. Dan staat nl. traditiegetrouw
het zaalvoetbaltoernooi om het kampioenschap van Vorden op het spel. Op
zaterdag 6 januari spelen 16 teams in
4 poule's om een plaatsje in de finaleronde van zondagmiddag 7 januari.
De 2 beste teams van elke poule plaatsen zich hier voor. De andere teams
spelen zondagmorgen om te zien wie
er de beste van de verliezers is. Het
toernooi kan ook dit jaar weer gehouden worden dankzij de medewerking

van de plaatselijke middenstand en
zelfstandige ondernemers. Zonder
hun sponsoring zou het onmogelijk
zijn om een toernooi als dit te organiseren. De poulewedstrijden beginnen
zaterdag om 9.30 en duren tot 17.00.
Zondag's wordt er om 10.00 afgetrapt
in de verliezersronde, waarna om
13.30 wordt begonnen n de winnaarsronde. De finale met als inzet het kampioenschap van Vorden zal tegen 17.00
plaats vinden. Dit alles vindt plaats in
sporthal t' Jebbink. Voor verdere info:
Jeroen Tijssen tel. (06) 50 97 13 92.

DE WONERIJ in opruimingssfeer!
NIEUWJAARSSHOW
met

%
0
1
opruimingskorting

Tot

50%

korting op
showroommodellen
De Wonerij compleet in sfeervol wonen

www.wonerij.nl

NIEUWJ A A R S S H OW
Het nieuwe jaar is weer begonnen.
Het zijn donkere dagen en wij zoeken
de gezelligheid van binnen. De basis van
ieder interieur een kwestie van de juiste
keuzes. Balans in uw inrichting vindt z’n
oorsprong in de combinatie van de
juiste stoffen, kleuren en materialen.
De Wonerij heeft een enorme collectie
meubelen, Scandinavisch slapen, tapijten
en woonstoffen om uw woonideeën te
realiseren.Wij adviseren u.
U pakt nu al snel veel voordeel mee.

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo
0573- 45 12 39

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

Globe Reisburo Vorden nodigt u uit:

6 januari nieuwjaarsborrel
Het Globe-team Vorden, Sylvia ten Hoove, Wendy Wilens, Marcia Peperzak
en Kirsten Harkamp, nodigt u uit voor de Nieuwjaarsborrel om samen het
nieuwe reisjaar in te luiden! Onder het genot van een hapje en een drankje
horen wij op 6 januari 2007 van 10.00-16.00 uur
graag uw reisverhalen. Tevens
vertellen wij graag onze reiservaringen over de leukste,
mooiste en meest gezellige
plekjes ter wereld.
Er is van alles te beleven bij het
door de Consumentenbond
verkozen beste reisbureau: de
nieuwe zomergidsen zijn uit en
we hebben spetterende acties
waarbij u o.a. kans maakt op
otelplan Reisb
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Graag tot ziens op 6 januari!
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1 JAAR GRATIS VAKANTIE!

u

Globe Reisburo kwam als beste uit
de bus in een onderzoek van de
Reisgids van de Consumentenbond!

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk
• Inrijpoorten
• Automatische poorten
• Bestaande poorten aanpassen
(o.a. elektrische bediening)

VORDEN Zutphenseweg 26a
Tel: 0575 - 44 84 40
vorden@globereisburo.nl
Een afspraak waar iets moois uit groeit
Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?
Wilt u voortaan minder zelf doen?
Denkt u aan een nieuwe tuin?
Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.
Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op! p

• Restauratie hekwerk
• Maatwerk
Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06
demolenkolk@planet.nl

Verf
Behang
Verf
Gordijnen
Behang
Vloerbedekking
Binnenzonwering
Gordijnen
Accessoires

Vloerbedekking

Verkoop
BiShowroomi

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK
www.hoveniersbedrijfevers.nl
0575 - 44 10 48

KROEGFEESTEN

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

VANAF NU ZIJN WE WEER
Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
WINTERSCHILDER
levert u de garantie voor vakwerk!
Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do
08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur
zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden
Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221
www.unico.cc

-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten
PARTYRUIMTE ”DE DEALE ”
ONLINE BOEKHOUDEN

LIVE

XBRL VOOR ONDERNEMERS

OPTREDENS
-van oktober tot mei-

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!!

DARTS *BILJART *PARTY -CATERING

EN

Een sterk team voor al uw schilderwerk

-van 25 tot 100 personen-

Spalstraat 41
7255 AB Hengelo Gld.
0575 - 461039

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

www.debierkaai.nl

Wmo
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Januari 2007

Hulp bij het huishouden: uw gemeente
organiseert het vanaf 1 januari
Nu de Wmo van kracht is, is de gemeente verantwoordelijk voor de
uitvoering van de hulp bij het huishouden. Dat is bijvoorbeeld de hulp
die u krijgt bij het schoonmaken, stofzuigen, ramen lappen of bij het
organiseren van uw huishouden.

Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp

Meer weten?
Informatie van uw gemeente over de Wmo
De gemeente houdt u op de hoogte over de
invoering van de Wmo en haar plannen voor
maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld
op de gemeentelijke pagina in het huis-aanhuisblad, op haar website of door het verspreiden van folders.
Algemene informatie over de Wmo
- www.info-wmo.nl
Website van het Ministerie van VWS met
algemene informatie over de Wmo.
- Postbus 51
Postbus 51 beantwoordt algemene vragen over
de Wmo. Vragen over uw eigen situatie stelt u
aan uw gemeente. Postbus 51 is bereikbaar op
werkdagen van 9.00 uur tot 21.00 uur. Telefoonnummer: 0800-8051 (gratis).
Brochure over de Wmo
Er is ook een brochure over de Wmo.
Die kunt u bestellen bij Postbus 51
(via www.postbus51.nl of via 0800-8051).
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Meedoen is het motto

Foto: Bart Versteeg

De Wmo en ... leefbaarheid tijdens de sloop
De negen taken die gemeenten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning gaan uitvoeren, lopen op het eerste gezicht sterk uiteen. In
Kampen zie je hoe verschillende aspecten van maatschappelijke
ondersteuning samenkomen bij de sloop en herbouw van Hanzewijk,
een woonwijk van ruim negen-honderd woningen.
Leefbaar
Kampen grijpt deze gebeurtenis aan om te peilen hoe het met de mensen
in de wijk gaat en waar ze behoefte aan hebben om de wijk na de wederopbouw snel weer prettig leefbaar te maken.
De gemeente heeft daarbij speciale aandacht voor de ouderen. Vrijwilligers uit de buurt gaan bij de senioren langs om te praten. Over eenzaamheid bijvoorbeeld.
Eenzaamheid is niet zomaar op te lossen met meer sociale contacten of
buurtactiviteiten. Veel ouderen zijn eenzaam omdat ze niet kunnen praten
over de dingen die hen bezighouden. Bijvoorbeeld het verlies van een
dierbare. De vrijwilliger zorgt dat er een netwerk rond iemand ontstaat en
voor extra ondersteuning als iemand daar behoefte aan heeft.
Verhuizen
Bij een herstructurering moeten mensen vaak twee keer verhuizen. Een
keer naar een tijdelijke woning en nog een keer, als ze terugwillen naar
dezelfde plek. Kampen vond dat voor de oudere bewoners geen prettig
idee. Daarom zijn er seniorenwoningen gebouwd, die net buiten het
gebied staan dat gesloopt wordt. Oudere bewoners hoeven zo maar een
keer te verhuizen.

Veiligheid
Er komt een moment in de sloop van Hanzewijk waarop er alleen ouderen
wonen. De omgeving is een grote bouwput, met alle gevoelens van
onrust en onveiligheid van dien. Ook daar is iets op bedacht. Vrijwilligers
uit Hanzewijk houden toezicht. Ze hopen dat deze werkervaring hen helpt
om de arbeidsmarkt (weer) op te kunnen.

Het verleden als bindmiddel
In Rotterdam komen ouderen uit verschillende culturen bij elkaar om
herinneringen aan vroeger op te halen. Als mensen in multiculturele
buurten elkaar beter kennen en begrijpen, vermindert de angst voor
het onbekende. Dat is de gedachte achter de bijeenkomsten van het
project ‘Verhalend verleden’. Een groep Nederlanders en Antillianen
uit de Rotterdamse deelgemeente Kralingen-Crooswijk bezocht een
tentoonstelling over lingerie om de herinneringen los te maken.
Het project Verhalend verleden is opgebouwd in fases. In de eerste fase
maakten oudere buurtgenoten met eenzelfde culturele achtergrond
kennis met elkaar. Het ging om Nederlandse Rotterdammers, Indiërs,
Antillianen, Hindoestanen en Turkse vrouwen. De groepen kwamen acht
keer bij elkaar om hun verleden met elkaar te delen. In de tweede fase
werden de groepen gemengd, zodat er in elke buurt multiculturele
groepen ontstonden. Hoewel sommige ouderen daar aanvankelijk
tegenop zagen, haakte er niemand af.
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Is uw hulp nog niet langs geweest, bel dan even met uw gemeente.
Zij kunnen u snel verder helpen.

Parachutes voor ondergoed
Een Rotterdamse dame wist zich nog te herinneren hoe ze in de oorlog
ondergoed maakten van parachutestof. “De Engelse parachutes waren
van zijde gemaakt: het was fantastisch materiaal. In boerderijen lagen
stapels parachutes verborgen. Na de oorlog, toen er geen kogel meer
stond op het stelen van parachutes, maakten we er trouwjurken van.”
Breder publiek
De gemengde groepen komen in totaal acht keer bij elkaar. Daarna volgt
een derde fase van het project Verhalend verleden waarin de groepen een
breder publiek over vroeger gaan vertellen. Ze gaan bijvoorbeeld op
bezoek bij scholen.Verhalend verleden is een initiatief van stichting
Pluspunt in Rotterdam, een organisatie die tot doel heeft ouderen weer
actief te laten deelnemen aan de samenleving.
Foto: Bart Versteeg

De decemberdrukte is achter de rug. De
nieuwjaarswensen zijn gewisseld, tijd om
fris het nieuwe jaar in te gaan. Dat betekent
de kerstspullen opruimen. De kerstboom de
deur uit en het huis een schoonmaakbeurt
geven. Als u een indicatie heeft voor
huishoudelijke verzorging dan wordt dat
schoonmaken voor u gedaan. Het kan zijn
dat u uw vertrouwde huishoudelijke hulp
heeft kunnen begroeten, maar het is ook
mogelijk dat er een nieuwe hulp op de stoep
stond. Vanaf 1 januari 2007 regelt uw
gemeente namelijk de huishoudelijke
verzorging. De gemeente heeft in de meeste
gevallen ook al een keuze gemaakt met
welke aanbieder van huishoudelijke verzorging in zee wordt gegaan. Of het bij u nu
verandert of hetzelfde blijft: ik vertrouw erop
dat u de huishoudelijke zorg krijgt waarop u
recht heeft

Kreeg u in 2006 huishoudelijke verzorging, dan beschikt de gemeente
over uw gegevens. Zo weet de gemeente welke zorg ze voor u moeten
regelen in 2007. Het aantal uren zorg, het soort zorg en de kwaliteit van
de zorg blijft hetzelfde. In 2007 krijgt u dus dezelfde zorg als in 2006.

Lingerie verfrist het geheugen
De multiculturele groep ouderen uit Kralingen-Crooswijk bestaat voor de
helft uit Nederlanders en voor de andere helft uit Hindoestanen. Hun
bijeenkomst is een bezoek aan een expositie over lingerie in het Schielandshuis. Dat onderwerp maakte veel los. De herinneringen varieerden van de
geruite afdruk die petticoats achterlieten op de benen tot mijmeringen over
badderen. De Surinamers in de groep dachten met weemoed terug aan de
emmer water die ze over zich heen gooiden. “Vergeleken met die zware
plens water is de douche maar een mager straaltje.” De Rotterdammers
memoreerden het badhuis. “Op de deur zat een klokje met rode wijzers. Als
je iets langer dan tien minuten onder de douche stond, schalde er door de
gangen: ‘Douche 14, opschieten!”

11196

Fris

Gemeenten druk bezig
Sommige gemeenten hebben nog geen nieuwe zorgaanbieders gecontracteerd. Daar blijven de oude vertrouwde aanbieders de zorg leveren
en verandert er voorlopig dus niets. Andere gemeenten hebben dat al
wel gedaan. Vaak gaan deze gemeenten door met de zelfde thuiszorgorganisaties die ook in 2006 al de zorg leverden.

www.info-wmo.nl

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

ingg
nem
min
HHaannddeelslsoonnddeerrne
inkk
Waaeennin
W
Wililliliee W

Wij halen
voor U uw recht
Schakel Juridisch
Adviespunt in.
Betaalbaar en bij u
in de buurt.

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.
OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

juridisch

AdviesPunt

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
Mobiel

: 0575 - 46 22 21
: 06 - 50 67 60 24

voor goede zaken

0575 51 15 74
www.adviespunt.info
t

Olde Kaste 6a
Keijenborg

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100
www.hetkacheltje.nl

Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor
de kleine adverteerder.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

José la Croix
Verpleegkundig
Overgangsconsulente

Daarom komen wij
met verschillende edities
in de gemeente Bronckhorst.
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Snoeien
Snoeien
van
vanbomen
bomen
Rooien
Rooienenen
vellen
vellen
van
van
bomen
bomen
Plaatsen
Plaatsenvan
van
stormankers
stormankers
(ver)planten
(ver)planten
van
vanbomen
bomen
ParkPark-enenlandschapsverzorging
landschapsverzorging
Boomtaxatie
Boomtaxatie
Gecertificeerd
Gecertificeerdboomveiligheidscontroleur
boomveiligheidscontroleur(VTA)
(VTA)
Europees
Europees
gecertificeerd
gecertificeerdEuropean
EuropeanTreeworker
Treeworker

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk !

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / telefoon 0575 – 44 1048
www.coditboomverzorging.nl

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81
Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen / Groenlo

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan Ankersmit
Toldijk
Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

LE MAGASIN
VORDEN
De shop voor
GPS
Navigatie
Smartphones
Telecom
Multimedia

Uw tuin is
een vakman waard
Wij helpen U verder met:

• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

www.lemagasin.nl
Bezoek alleen op afspraak

De Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst is een nieuwe stichting die m.i.v. 1 januari 2007 ten
behoeve van 7 peuterspeelzalen in de gemeente Bronckhorst is opgericht. De betrokken locaties
werken zoveel mogelijk zelfstandig. De bestuurlijke aansturing is in handen van een afzonderlijk
bestuur van deze stichting. Op dit moment zoeken wij kandidaten voor de functie van:

secretaris m/v
Het betreft een onbezoldigde functie (vergoedingsregeling) met een tijdsinvestering van
ongeveer 3 uur per week.
De taken bestaan onder andere uit het voorbereiden van vergaderingen, notuleren en
correspondentie voeren namens & t.b.v. het bestuur. Daarnaast zijn er taken als postbehandeling
(bestuur) en contacten onderhouden namens het bestuur met diverse instanties binnen- en
buiten het psz werk.

Levering van:
- Ophoogzand
- Tuinaarde
- Mengkorrelmix 0-6
- Gebroken puin
- Grind
- (Sier-) klinkers
- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor
al uw landschapswerken
van dienst zijn:
- Poelen graven
- Hout versnipperen
- Laanbomen snoeien
- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Nodig/gewenst voor deze functie:
• Administratieve ervaring
• Bestuurlijke ervaring, liefst als secretaris
• Kennis hebben van het peuterspeelzaal werk is een pré
Wat bieden wij:
Je gaat met 4 andere enthousiaste en bekwame bestuursleden aan de slag en je bent actief op
gemeentelijk niveau voor een goede zaak. Daarnaast is het een kans (meer) bestuurlijke
ervaring op te doen.
Reacties kunnen naar:
H. Boogaard
Deldenseweg 1
7251 PN Vorden

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)

I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

POSToEloRurS
full-c

"Een geluk
bij een
ongeluk"

ze knallen
er uit en
de prijs zal u
meevallen

“Dat schadegevalletje laatst was al erg genoeg!
Gelukkig hebben ze bij Memelink & Bergervoet
dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl

de schade voor me afgehandeld. In een mum
van tijd kreeg ik het schadebedrag uitgekeerd
waardoor m’n auto weer snel gerepareerd

Assurantiën en financiële diensten

kon worden. ‘n Vertrouwd en veilig idee! “

Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

LICENT
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Hengelo 1950 oud - en - nieuw 2006

Een prachtige foto uit de begin jaren van de vorige eeuw 1950. Vanaf
de hoek Beatrixlaan-Slotsteeg kunt u meegenieten van het landelijke
karakter van weleer en over het korenveld van de familie Weustenenk.
Het dorpzicht is hierbij goed zichtbaar.
Het zal voor u als lezer misschien
niet goed zichtbaar zijn, maar deze
fotograaf die deze foto geschoten
heeft, moet toch heel ver vooruitgekeken hebben. Een slimme fotograaf dus. Want hij heeft op deze
prent namelijk al het nieuwe pand
(penthouse) aan de Marktstraat gefotografeerd die nu net uit de steigers
is gehaald, 56 later! Ook is op deze
foto een slechte tekenaar zonder di-

ploma bezig geweest. De uitstraling
van deze afgebeelde kerk op de foto
kan niet evenaren aan de werkelijke
(majestueuze) bolwerk te midden
van ons dorp. Dan kunnen wij ons
afvragen of deze kaart wel echt
thuis hoort in Hengelo. Als ik de
(drubbel) eikenbomen links van de
kerk zie, dan is dit de pastorie aan
de Ruurloseweg. Ook het draaihek
of boom herinner ik mij nog goed

uit de schooljaren aan de Ruurloseweg. Mijn conclusie is dan ook, dat
de kerk er bijgetekend is of bijgewerkt. Maar dan blijft het grote
(pand) woning rechts naast de kerk
toch vreemd. Want deze reikt bijna
tot klokhoogte. Toch moet deze persoon een rijke fantasie gehad hebben in die periode, maar wel één die
uitgekomen is!
Maar ondanks alles, is het een mooi
plaatje die nog rust en een ongedwongen sfeer uitstraalt, waar wij
soms met weemoed aan terug denken, sober en zuiver…

DRUKW ERK
drukkerij Weevers

‘Sterren
n Stralen’’
hartverwarmend

Hartelijk dank aan alle inwoners van Bronckhorst en aan
de hoofdsponsors:
• Winkelss Techniek
k Ensc hede
e bv,,
• ABN
N AMRO
O bank
k
• Plaatselijke
e Ondernemerss in
n de
e
gemeent en
n Bronc khorstt en
n Zutphen
n
• Marktlink
k Fusiess & Overnamess

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

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

Peter Faber speelt beroemde verhalen Open huis bij EGA
Peter Faber bewerkte samen met vaste
Fo-vertaler Frans Roth enkele van de
mooiste en meest actuele verhalen
van Dario Fo. De expressieve speelstijl
van Peter en het werk van Fo lijken wel
voor elkaar gemaakt. De verhalen
knetteren als vuurwerk, dat met het
wapen van de lach elk fanatisme en
fundamentalisme ontmantelt…

Heeft u ook gedacht, in januari
2007 ga ik beginnen met afvallen,
en van de zomer wil ik mooi slank
en een stuk lichter zijn? Is dat ook
uw goede voornemen voor 2007?
Mijn advies: gewoon beginnen en
niet uitstellen, er is altijd wel een
reden te bedenken waarom u het
gaat uitstellen.

Als pure commedia dell' arte en met
vlijmscherpe satire tonen ze de eeuwige strijd tussen heerser en onderdaan,
arm en rijk….
Of het de Lamme en de Blinde zijn, de
Pastoor en de Ongelovige, het Huwelijk en de Sleur, de geboorte van de
Speelman, de opgesloten vrouw of De
obscene fabels.

De beste manier om af te vallen is uw
eetwijze aanpassen, dat is echt de enige juiste manier om ook op langere
termijn succes te hebben, en slank te
blijven. U eet gezond volgens de schijf
van vijf, uw lichaam komt in balans
en u voelt zich ook veel fitter. U eet
dan lekker en gezond en u hoeft niet
apart te koken voor uw gezin. Alleen
voor u zelf zult u wat producten moeten afwegen. U eet genoeg en u heeft
geen honger. Houdt u zich aan de eet-

Eén ding spat ervan af: Passie voor het
Leven. Peter Faber maakt een feest van
zijn optreden. Aansluitend aan de
voorstelling gaat Peter Faber een
vraag- en antwoordspel aan met het
publiek. De opbrengst van de voorstelling gaat, dank zij de vrijwilligers van
ons Theater, naar het onderhoud van
de Lindesche Molen, nu voor de windvang en het voegen van de muren.

Op zondagmiddag 14 januari speelt de fameuze toneelspeler Peter Faber
in het sfeervolle TheateronderdeMolen in Linde (Vorden). Verhalen uit het
meesterwerk van theatergigant en Nobelprijswinnaar Dario Fo.

Door het beperkt aantal plaatsen is
het aan te bevelen tijdig te reserveren.
Tel (0575) 55 69 87 of
info@theateronderdemolen.nl
Lindeseweg 29 te Vorden.

wijzer van EGA dan valt u af Kijk maar
eens op de site www.egawichmond.nl
en www.eganederland.nl. Daar kunt u
meer lezen over EGA, ook kunt u daar
de cursusplaatsen in Nederland vinden. Wordt u lid van EGA Warnsveld/
Zutphen, krijgt u bij inschrijving de
eetwijzer. Elke week komt u zich wegen en dat is een goede stok achter de
deur, we behandelen een onderwerp
en de vragen die er zijn.
Komt u gerust binnen lopen op maandagmiddag 8 januari a.s. van 14.00 14.30 uur bij de Spil in het gemeentehuis in Warnsveld. Dan is het EGAcursus uur van 13.30 - 14.30 uur voor
Warnsveld en Zutphen, en voor deze
middag gelijk een inloop half uur voor
belangstellende. Wilt u meer informatie kunt u bellen met de leidster van
EGA Wichmond, Vorden en Warnsveld, Paula Sanders tel. (0575) 44 18 01.

Alcohol in verkeer
Economische schade door rijden onder invloed 4x zo hoog als van files.

EFFECTEN ONDERSCHAT
Doordat alcohol op verschillende manieren ingrijpt op je waarnemingsproces
en op het 'besturen' van je ledematen, is na alcoholgebruik de kans op een ongeval vele malen groter - tot tientallen keren zo groot als wanneer je nuchter bent.
Ook als je nog onder de limiet zit, is de kans op een ongeval al veel groter. Het
verraderlijke is dat alcohol niet alleen maakt dat je slechter rijdt, maar ook dat
je niet merkt hoe slecht je rijdt. Dat maakt alcoholgebruik dubbel gevaarlijk.

GEVOLGEN ONDERSCHAT
Ook in de officiële ongevalsstatistieken wordt het probleem onderschat. Dat komt doordat lang niet alle verkeersongevallen door de politie worden geregistreerd. Bij
de wèl geregistreerde ongevallen worden bovendien de
betrokkenen lang niet altijd op drankgebruik onderzocht; al helemaal niet als ze zijn overleden. Het resultaat
is dat het werkelijke aantal ongevallen waarbij alcohol
een rol speelt, wel zo'n drie keer zo groot is als officieel is
vastgesteld. De geschatte werkelijke aantallen: in Nederland vallen in het verkeer per jaar ongeveer 250 doden en
4000 ernstig gewonden door het gebruik van alcohol. Economische schade: bijna 2 miljard Euro. Dat is vier keer zoveel als de economische schade van files in ons land! In
Gelderland gaat het om ongeveer 25 doden, 400 gewonden en bijna 200 miljoen Euro schade per jaar.

EXTRA CONTROLES ROND DE FEESTDAGEN
Juist omdat er aan het eind van het jaar relatief vaak onder
invloed wordt gereden, staat dit probleem in deze periode
en daarna hoog op de prioriteitenlijst van de politie, ook in
Gelderland. Er zullen weer duizenden controles worden
uitgevoerd. Wie wordt betrapt op rijden onder invloed kan
een zeer forse boete tegemoet zien, mogelijk intrekking
van het rijbewijs en wellicht zelfs gevangenisstraf. En dan
hebben we het nog niet eens over de kans dat je een van
die 25 doden of 400 zwaargewonden op je geweten hebt…

3NEL MAKKELIJK VEILIG mN GOEDKOOP
"IJ &IREZONE TANKT U BENZINE EN DIESEL TEGEN
BODEMPRIJZEN 5 BETAALT MET UW BANK
GIROPASJE EN UW EIGEN PINCODE
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WEEKBLAD
Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker
Wichmond

B ro n ck h o r s t N o o rd

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
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Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-
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Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Linde

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA orden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fa
0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden
beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

no
ember
november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N Ons
T magazijn
O wordt
P Gte klein
E L E T
Wij gaan verbouwen
daarom

10% korting

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen

BLAZERS NU
T'S H RTS U
BROE E
PULLO ERS

€ 75,-€ 20,--

U
U

2 OOR € 125,-2 OOR € 35,--

€ 49,--

2 OOR € 75,--

€ 35.--

2 OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGELER MODE
ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Vorden ranenburg
Medler

Delden

LDE BORCH - DELDE

Passage

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

M

M

W

M

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
aliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

10

10% korting 10

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

10
10
10

10

10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

LA GELER MODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

S I N T
10
10
10

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

B ro n ck h o r s t N o o rd

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N T

O P G E L E T

wordt te klein
10%
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen
10%
10%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN 10%
Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10%
10%
“Oh, kom er eens kijken”
10%
SCHOENMODE HERMANS 10%
Raadhuisstraat 27 .
10%
Hengelo (Gld.)
10%
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

10%

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLOVERS NU

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Nu ook
interactief!

Dus kijk snel op www.contact.nl
Maak nu uw afspraak voor de
Winterbeurt van uw grasmaaimachine.

GRATIS HALEN EN BRENGEN

v.o.f.

EUROCENT £  PER LITER

KORTING OP DIESEL
OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

DURE TIJDEN GOEDKOPER TANKEN

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

!L ONZE STATIONS ZIJN TE VINDEN OP WWWFIREZONENL

www.bulten-techniek.nl

Nieuws & informatie
een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Jaargang 3
Nr. 1
2 januari 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,
brandweerzaken en de afdelingen
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie, bouwen en milieu en
de afdelingen 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 (ouderenzorg, volksgezondheid en jeugdbeleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, 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 vrijwilligers), 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.

Vertrouwd vervoer voor iedereen: Regiotaxi Gelderland!
Regiotaxi Gelderland is een vorm
van openbaar vervoer voor iedereen
in de provincie Gelderland. De
Regiotaxi staat zeven dagen per
week van 06.00 uur 's ochtends tot
01.00 uur 's nachts tot uw beschikking. Regiotaxi Gelderland vervoert
u met een taxi of minibus van deur
tot deur en komt ook op momenten
en plaatsen waar geen trein of bus
rijdt. Ritten kunt u reserveren via
tel. (0900) 02 76 (lokaal tarief).
Nieuwe samenwerking, dezelfde
kwaliteit
Vanaf 1 januari 2007 werken Regiotaxi's Rivierenland, Achterhoek,
IJsselstreek en De Vallei samen
onder de naam Regiotaxi
Gelderland. De taxi's van Regiotaxi
Gelderland zijn goed te herkennen
aan de naam en logo.
Vervoer voor iedereen
Het streekvervoer komt niet op alle
plaatsen in Gelderland. Daarom zijn
er Regiotaxi's. Ze zijn een aanvulling
op de voorzieningen van het
openbaar vervoer en er wordt
gebruik gemaakt van dezelfde

contact op met het
Wmo-loket van de
gemeente, tel.
(0575) 75 02 50.

zone-indeling om de reiskosten te
bepalen. Met de Regiotaxi kunt u
maximaal 5 zones reizen. Regiotaxi
Gelderland is er voor iedereen.
Heeft u van de gemeente een
indicatie gekregen zoals bijvoorbeeld een indicatie op basis van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (voorheen Wvg) dan betaalt
u een gereduceerde prijs. Denkt u
voor zo'n vervoersvoorziening in
aanmerking te komen of wilt u een
wijziging doorgeven, neemt u dan

Hoe werkt
Regiotaxi
Gelderland?
Regiotaxi Gelderland rijdt elke
dag van de week
van 06.00 uur 's ochtends tot 01.00 uur
's nachts. De laatste
reis mag starten tot
00.59 uur met een
rittijd van maximaal
één uur. U deelt mogelijk de taxi met
andere passagiers. Hierdoor duurt
een rit met de Regiotaxi meestal wat
langer dan een gewone taxirit. Daar
staat tegenover dat u tegen een
gunstig tarief met een comfortabele
taxi kunt reizen. De taxi staat
maximaal 10 minuten eerder of later
dan het afgesproken tijdstip voor de
deur.
Eén telefoontje regelt de rit
Met één telefoontje naar (0900) 02 76

regelt u uw reis. Het callcenter is
dagelijks bereikbaar van 06.00 uur
's ochtends tot 02.00 uur 's nachts.
Als u een gehoorbeperking hebt,
kunt u uw ritten ook bestellen via de
fax: (013) 549 99 41. U belt minimaal
een uur voordat u wilt vertrekken, bij
voorkeur eerder. Ritten met een
groot gezelschap van meer dan
8 personen dient u 24 uur van tevoren aan te melden. Als het om een
uitje gaat waarbij meerdere mensen
vanuit huis opgehaald moeten
worden naar één centraal punt, dan
is het handig als één persoon deze
ritten doorgeeft. De rit kan dan beter
gepland worden zodat iedereen er
op tijd is.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op de websites www.regiotaxigelderland.nl of
www.bronckhorst.nl. Via de website
van Regiotaxi Gelderland kunt u een
klantenpas (vol tarief) aanvragen.
U kunt ook het projectbureau bellen
op (026) 355 21 21. Hier kunt u ook
terecht met vragen, suggesties of
klachten.

Nieuwjaarsreceptie Inzameling kerstbomen
op 4 januari a.s.
Jeugd van Bronckhorst, verdien 20 eurocent per ingeleverde kerstboom!
Op 4 januari a.s. om 20.00 uur is de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente bij zaal Den Bremer op de
Zutphen-Emmerikseweg 37 in Toldijk. Alle inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven zijn van harte
welkom. Tijdens deze bijeenkomst
vindt o.a. de bekendmaking van de
'Vrijwilliger van het jaar' plaats en
worden kampioenen gehuldigd.
Bovendien wordt voor het eerst de
kennismakingsfilm over Bronckhorst vertoond, waaraan ook veel
inwoners hun medewerking hebben
verleend. Vanaf 5 januari is de film
te koop bij de VVV Bronckhorst. Ook
tijdens de nieuwjaarsreceptie kunt u
de film kopen. Wij heten u graag van
harte welkom op 4 januari a.s.

Ook dit jaar willen wij weer een
beroep doen op jullie bij de inzameling van kerstbomen. Jullie weten
ongetwijfeld dat deze inzameling
een bijdrage levert aan vermindering van de afvalberg. De kerstbomen worden na versnippering
hergebruikt in bijvoorbeeld plantsoenen. Dit is natuurlijk goed voor
het milieu.
Op woensdag 10 januari 2007
kunnen jullie van 13.00 tot 15.00
uur de kerstbomen brengen
naar:
• Baak, speelplaats Bobbinkstraat
• Halle, speelplaats Abbinkskamp
• Hengelo Gld., gemeentewerf,
Zelhemseweg 38

• Hoog-Keppel, zwembad Hessenhal, Monumentenweg 32
• Hummelo, parkeerplaats Dorpsstraat 1
• Keijenborg, parkeerplaats tegenover de kerk, Past. Thuisstraat
• Steenderen, gemeentewerf,
Dr. A. Ariënsstraat 33b
• Velswijk, speelplaats de
Boomgaard

• Voor-Drempt, dorpshuis,
Kerkstraat 86
• Vorden, gemeentewerf, Het Hoge
65
• Wichmond, evenemententerrein,
Baakseweg
• Zelhem, Stationsplein en
gemeentewerf, Kampweg 2
Hier ontvang je ook je verdiende
geld.

Rampencampagne Denk Vooruit
Aan alle inwoners van Bronckhorst: Ook u krijgt op 6 januari belangrijke informatie in de brievenbus
Van rampen horen we bijna dagelijks. Maar dan gaat het meestal om
gebeurtenissen die zich in het
buitenland voltrekken. Een grote
ramp lijkt eigenlijk iets on-Nederlands; dat overkomt ons toch niet?
Inderdaad, een tsunami of een
orkaan ligt in Nederland niet echt
voor de hand. Maar er zijn andere
rampen die hier beslist niet ondenkbaar zijn. Gelukkig kan iedereen
zich daar wel op voorbereiden. De
gouden tip luidt: Denk vooruit!
Rampen vallen niet te plannen,
voorbereidingen wel. Dit is het
motto van een campagne die de
overheid onlangs is gestart. U heeft
er wellicht op radio en tv al iets over
gehoord. Het doel is iedereen
bewust te maken van risico's en

Frequenties Omroep Gelderland (rampenzender gemeente Bronckhorst)
Radio Gelderland
Gebied Hengelo, Vorden en Zelhem
: kabel via 89,4 FM
Gebied Hummelo en Keppel en Steenderen : kabel via 103,3 FM
De etherfrequentie van Radio Gelderland
voor Bronckhorst is
: 90,4 FM
TV Gelderland
Gebied Hengelo, Vorden en Zelhem
Gebied Hummelo en Keppel en Steenderen

nuttige tips te geven over handelen
in geval van een plotselinge ramp.
Natuurlijk hoeven we niet dagelijks
in angst te leven voor een overstroming of een grote brand.
Maar met een goede voorbereiding
is het toch rustiger slapen. Om u
voor te bereiden zijn onder meer

: kabel via kanaal 50+ (705,25 MHz)
: kabel via kanaal s16- (264,00 MHz)

een uitgebreide folder en een
rampenbewaarkaart om in de
meterkast te hangen, ontwikkelt.
Omdat uw gemeente het belangrijk
vindt dat u weet wat u moet doen als
zich een ramp voordoet, krijgt u
deze op 6 januari in de bus. Wees
hier alert op en bewaar ze allebei

goed! Kijkt u ook eens op de
speciale website: www.crisis.nl.
Bezoekers van de site komen door
het intoetsen van de eigen postcode
te weten welke risico's er zijn in hun
eigen omgeving. Voor meer
informatie kunt ook terecht bij uw
gemeente voor meer informatie,
afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 50.

Huiselijk geweld is niet normaal!
Je kunt er wat aan doen!
Bel of mail het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
van het slachtoffer is gepleegd. De
term verwijst naar de relatie: dader
en slachtoffer kennen elkaar altijd.
Huiselijk geweld komt voor in alle
lagen van de samenleving, ongeacht
leeftijd, inkomen of achtergrond.
Vrouwen, mannen, kinderen en
ouderen kunnen slachtoffer zijn.
Bijna de helft van de Nederlanders
is slachtoffer van huiselijk geweld of
is dat eerder geweest. Slechts
twaalf procent van de slachtoffers
doet aangifte. Kortom, het is een
groot maatschappelijk probleem.
Huiselijk geweld is niet normaal! Je kunt er
wat aan doen!

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze
samenleving. Om dat probleem aan
te pakken, is op initiatief van
19 gemeenten in Gelderland, waaronder Bronckhorst, het Advies- en
Steunpunt Huiselijk Geweld (ASGH)
geopend. Iedereen die iets te maken
heeft met huiselijk geweld kan altijd
en anoniem bij dit steunpunt terecht
voor advies, informatie en hulp:
slachtoffers, maar ook getuigen,
mensen die een vermoeden hebben
van huiselijk geweld en daders.
Doel van het ASGH is om mensen
eerder in actie te laten komen, het
geweld bespreekbaar te maken en
natuurlijk om het te stoppen.
Wat is huiselijk geweld
Huiselijk geweld is lichamelijk,
seksueel of geestelijk geweld, dat
door iemand uit de huiselijke kring

Lage drempel
Het advies- en steunpunt moet de
drempel te verlagen om hulp te
zoeken bij huiselijk geweld. Het
ASHG is bedoeld om hulp dichterbij
te brengen en is een vraagbaak voor
iedereen: het advies- en steunpunt
geeft informatie en advies, verwijst
door en werkt samen met alle
hulpinstellingen. Iedereen kan er
altijd anoniem terecht. Op die
manier hopen de initiatiefnemers
ook de aangiftebereidheid te
bevorderen. Huiselijk geweld is
immers strafbaar.
Hoe kunt u het steunpunt
bereiken?
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk
Geweld is bereikbaar via tel. (0900)
66 000 66 (10 ct/min) en via
info@huiselijkgeweldgelderland.nl.
Meer informatie kunt u ook vinden
op de website www.huiselijkgeweld.nl (klik in de landkaart op
Gelderland).

Mededelingen van de Programmaraad
Gelderland Oost
De Programmaraad Gelderland
Oost adviseert namens de kabelabonnees in 42 kernen in 11
gemeenten in de Achterhoek de
kabelexploitant (UPC) over de keuze
van een beperkt deel van de radioen televisiezenders volgens het
bepaalde in de Mediawet.
Een Programmaraad is een
onafhankelijk bestuursorgaan en
adviseert over 15 televisie- en
25 radiozenders (het basispakket),
die door de kabelexploitant in principe in het programma-aanbod moeten worden opgenomen. Alleen om
zwaarwegende redenen kan de
kabelexploitant hiervan afwijken.
Van de 15 televisiezenders zijn er
7 wettelijk bepaald en van de
25 radiozenders zijn er 9 wettelijk
bepaald.
De huidige verdeling is als volgt:
Televisie :
• verplicht : Nederland 1, -2, -3,
VRT1, -2, TV Gelderland en de
publieke lokale zender
• overige door de Programmaraad
bindend geadviseerde zenders:
ARD, Arte, Discovery Channel,
Eurosport, Jetix/Veronica,
National Geographic, NDR 3 en
The Music Factory
• vrije keuze kabelexploitant: alle
overige zenders
Radio:
• verplicht : Radio 1, -2, -3, -4,
BRT1,-2, Radio 747 AM, Radio

Gelderland en de publieke lokale
zender
• overige door de Programmaraad
bindend geadviseerde zenders:
BBC Radio 2, BBC World Service,
Classic FM, Concertzender,
France Inter, NDR 2, Noordzee
FM, Radio 10 Gold, Radio 538,
Radio Veronica, RTL FM,
Sky Radio, Yorin FM, WDR 2,
WDR 3 en WDR 4
• vrije keuze kabelexploitant: alle
overige zenders
Voor alle overige televisie- en radiozenders (het standaardpakket) geldt
dus, dat de keuze daarvan een vrije
keuze van de kabelexploitant is: de

Programmaraad heeft daar geen
invloed op.
Openbare vergaderingen
In de vergadering van 11 januari
2007 stelt de Programmaraad een
voorbereidend advies voor de
periode 2007-2008 voor zowel de
radio als de televisie op, waarna in
de vergadering van 22 februari 2007
de definitieve besluitvorming
hierover plaatsvindt. De vergaderingen zijn in gemeentecentrum Ons
Huis, Beukenlaan 30 in Hengelo Gld.
Aanvang 19.15 uur. U bent van harte
welkom deze bij te wonen. Het adres
van het secretariaat van de
Programmaraad Gelderland Oost is:
Garsenshof 33, 7231 LA Warnsveld.

Gemeentelijke regels overbodig, tegenstrijdig, onbegrijpelijk, omslachtig?
regelgeving ook mailen naar de
gemeente Bronckhorst (bmo-juridischezaken@bronckhorst.nl).

Denkt u dat gemeentelijke regelgeving overbodig, tegenstrijdig,
onbegrijpelijk of omslachtig is?
Vindt u de voorschriften van de
gemeente waar u bij het verlenen
van een vergunning, vrijstelling of
ontheffing mee te maken krijgt, te
ver gaan, maar wilt u er toch geen
bezwarenprocedure tegen begin-

nen? Geef dit dan aan bij het Meldpunt overbodige regelgeving, p/a
gemeente Bronckhorst, afdeling
Algemeen bestuurlijke en juridische
zaken, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo Gld. (een formulier hiervoor
vindt u op onze website:
www.bronckhorst.nl). U kunt de
naar uw mening overbodige

Waarom dit meldpunt?
Ministeries, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, provincies
en gemeenten streven naar sobere,
doelmatige en handhaafbare
regelgeving. Het Ministerie van
Economische Zaken werkt met de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten aan vereenvoudiging
van regelgeving. Modelverordeningen van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten worden
in de komende jaren aangepast.
Hoewel niet de indruk bestaat dat
Bronckhorst overbodige en/of
nodeloos gecompliceerde regelgeving heeft, weten we niet hoe u,
als onze klant, de regels vindt en

welke alternatieven u kunt aangeven.
Wat gebeurt er met uw melding?
U krijgt een bericht van ontvangst.
De afdeling Algemeen bestuurlijke
en juridische zaken neemt de
melding in behandeling en
bespreekt met de vakafdeling nut en
noodzaak van de regelgeving. We
nodigen u zo nodig uit om met ons
over uw melding te praten. Als we
vinden dat de regels moeten
veranderen, starten we daarvoor de
procedure.
Gemeentelijke regels zijn:
1. verordeningen, zoals de Algemene
plaatselijke verordening, de
Drank- en Horecaverordening, de
Monumentenverordening, de
Winkeltijdenverordening en de

Verordening op de Wet
maatschappelijke ondersteuning
2. beleidsregels die naar aanleiding
van deze verordeningen zijn
opgesteld en de overige beleidsregels
3. voorschriften die verbonden zijn
aan vergunningen, ontheffingen
en vrijstellingen die u van de
gemeente hebt ontvangen
Meldingen over andere regelgeving dan die van de gemeente
Bronckhorst
Deze meldingen sturen we door
naar de tot regelgeving bevoegde
bestuursorganen. Wij stellen de
melder op de hoogte van de
doorzending. Als we twijfelen of we
de melding door moeten sturen,
nemen we contact op met de
melder.

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

Aanvragen
Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baak, Wolfsstraat 4, gedeeltelijk veranderen/vergroten woning
Drempt, H. Remmelinkweg 7, uitbreiding opslag/bergruimte
Halle, Jolinkdijk 6, bouwen schuur
Halle, Oude Maatje 3, inpandige verbouwing van boerderij tot woonboerderij
Hengelo Gld., Vordenseweg 80a, veranderen vakantiewoning
Steenderen, Burgemeester Heersinklaan 19, vervangen berging
Vorden, Lindeseweg 9a, inpandig verbouwen woning
Zelhem, Ruurloseweg 39, vergroten vakantiebungalow
Zelhem, Stikkenweg ong., oprichten bedrijfspand

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, De Horst 1, vrijstelling om een zwembad te mogen bouwen. Het betreft een vrijstelling
met toepassing van artikel 41, lid 2, sub f van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 1982, Vorden'
Het bouwplan ligt van 4 januari t/m 17 januari 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de
genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een medewerker van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., De Rusthoek 6, vrijstelling om een berging te mogen bouwen. Het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 8, sub e van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'
• Hengelo Gld., De Rusthoek 8, vrijstelling om een berging te mogen bouwen. Het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 8, sub e van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

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

• Zelhem, Ruurloseweg 30-V39, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Openbare bekendmakingen - vervolg
Artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Vorden, Enzerinckweg 4, voor de sloop en vervangende nieuwbouw van een woning en schuur,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1982'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Zelhem, Jan Steenstraat 72, vrijstelling om een woning uit te breiden. Het betreft een
vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002
incl. herziening 2004'

• Zelhem, zalencentrum Het Witte Paard, ontheffing sluitingsuur op 1 januari 2007 van 01.00 tot
05.00 uur, dhr. C.R. van Baardwijk

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp
art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 2 januari 2007:
• Drempt, Rijksweg 36, voor verbranding nabij de Rijksweg 36 (KPL G 1046 en 1088)

Stukken inzien?
Deze ontwerpbesluiten liggen van 4 januari t/m 14 februari 2007 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (artikelen
15 en 19 lid 3) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikelen 17 en 19 lid 1). Bent u op
de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de aangegeven afdeling, tel. (0575) 75 02 88 (Veiligheid,
vergunningen en handhaving) en tel. (0575) 75 02 50 (Ruimtelijke en economische ontwikkeling).

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van de besluiten 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 gemeentehuis en/of -kantoor bij
de afdeling Vergunningen, veiligheid en handhaving. 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.

Reageren op de vrijstellingen?
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 van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving en/of Ruimtelijke en
economische ontwikkeling (afhankelijk van waar de stukken ter inzage liggen).

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.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Bestemmingsplannen

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Keppelseweg 40 en Groeneweg 9-11,
Hummelo'

• Drempt, Rijksweg 37, vrijstelling voor het gebruik van een agrarische schuur ten behoeve van
een groothandel in openhaardhout en/of de opslag van niet-agrarische goederen in het
algemeen, met uitzondering van opslag van gevaarlijke ontplofbare stoffen, bestrijdingsmiddelen, afvalstoffen en stoffen die geurhinder kunnen veroozaken. Geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'
De vrijstelling is verzonden op 22 december 2006

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 19 december 2006 het bestemmingsplan
'Keppelseweg 40 en Groeneweg 9-11, Hummelo' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op
twee locaties in Hummelo:
• Groeneweg 9-11 waar in ruil voor de beëindiging van een agrarisch bedrijf en de sloop van de
bedrijfsgebouwen een (extra) woning kan worden gebouwd en
• Keppelseweg 40 in verband met de bouw van 2 vrijstaande woningen ter vervanging van de
bedrijfsbebouwing van voorheen 'Zandewierde'

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

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 4 januari t/m
14 februari 2007 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.

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

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

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

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.

Ontwerpbesluit (art. 11 mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt van
4 januari t/m 14 februari 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Voor-Drempt, Wittehemelweg 23, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw en
restauratie van de (hallehuis) boerderij
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 15 februari 2007. Indien u dat wenst worden
uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U
moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u
mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met de
heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 20 december 2006:
• Hengelo Gld., café Het Hengelse Hoekje, ontheffing sluitingsuur op 1 januari 2007 van 01.00 tot
06.00 uur, dhr. G.J. van Enck
• Keijenborg, Sint Janstraat 6 (dorpshuis De Horst), ontheffing sluitingsuur op 1 januari 2007 van
01.00 tot 06.00 uur, dhr. P.H.M. Seesing
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 5, ontheffing sluitingsuur op 1 januari 2007 van 01.00 tot 05.00
uur, dhr. G.J. Heezen
• Vorden, Dorpsstraat 10, ontheffing sluitingsuur op 1 januari 2007 van 01.00 tot 05.30 uur en op
2 januari van 01.00 tot 02.00 uur, café restaurant De Herberg
• Vorden, terrein S.V. Ratti, carnavalsweekend en plaatsen tent, 16 t/m 18 februari 2007,
stichting Kranenburgs Carnaval
• Vorden, tijdelijke reclameaanduidingen, 8 januari t/m 19 februari 2007, stichting Kranenburgs
Carnaval

Verkoop bij openbare inschrijving bouwkavel
't Paradijs, Steenderen
De gemeente Bronckhorst biedt bij inschrijving een bouwkavel in het plan 't Paradijs in
Steenderen te koop aan. De kavel ligt aan de Kastanjelaan en heeft een grootte van circa 995 m2.
Verkoopvoorwaarden
Op de verkoop zijn algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden van toepassing. Eén van de
voorwaarden is dat de kopers worden verplicht de op het perceel gelegen bestemming te
realiseren. Het perceel is bestemd voor 'Maatschappelijke doeleinden' nader te onderscheiden
in twee bestemmingvlakken. 'Maatschappelijke doeleinden', te weten bestuurlijke, administratieve, liturgische, sociaal, ontspanning-, culturele en medische doeleinden, zonder
overnachtingsmogelijkheden en 'Woondoeleinden', waarbij geldt dat ter plaatse maximaal één
dienstwoning met bijgebouwen is toegelaten. Het perceel is in het beeldkwaliteitsplan aangemerkt als 'Markante plek'. Op deze plek wordt markant vormgegeven bebouwing gewenst
geacht. De bebouwing kan zich in massa, kleur en materiaalgebruik onderscheiden van de
omringende bebouwing waardoor het een duidelijk herkennings- en oriëntatiepunt wordt.
Inschrijving
De verkoop bij inschrijving gebeurt onder verantwoordelijkheid van Tap Tromp van Hoff notarissen in Zutphen. De inschrijving vindt plaats tijdens een openbare zitting en wordt gehouden op
het kantoor van Tap Tromp van Hoff Notarissen op 13 maart 2007 om 16.00 uur. Voor het bouwterrein geldt een minimuminschrijvingsbedrag van € 164.200,- inclusief omzetbelasting.
Inlichtingen
Een informatiebrochure met daarin onder andere de inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier zijn vanaf 16 januari 2007 te verkrijgen bij:
• Tap Tromp van Hoff Notarissen, Piet Heinstraat 1, Zutphen, tel. (0575) 58 45 84.
• Gemeente Bronckhorst, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, mevrouw S. Vels,
tel. (0575) 75 03 63.
Vanaf 16 januari 2007 is de voormelde informatie tevens in te zien op: www.veilingbiljet.nl en
www.bronckhorst.nl.

Weekblad Contact, voor het aller-laatste plaatselijke nieuws.
Nu ook interactief! Kijk snel op www.contact.nl
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Sterren Stralen groot succes
Het project Sterren Stralen van de Rotaryclub Vorden ('t Kwartier van Zutphen)
is een groot succes geworden. Van de geplande verkoop van 5.000 kaarten is
meer dan 70% gerealiseerd. Dat niet ongeveer 2/3 maar alle 5.000 lichtjes in de
grote kerstboom in het centrum van Vorden branden is een 'organisatorische
foutje'. Maar alle inwoners van Vorden en de passanten hebben wel 's avonds
kunnen genieten van de prachtige boom die niet op 6 januari maar al op 30 december is afgebroken.

Sterren Stralen is een actie waarbij ieder
een ster in een grote kerstboom laat stralen voor iemand die dierbaar is. Door
middel van het kopen van een speciaal
ontworpen kerstkaart ontsteekt men een
ster in de kerstboom. Er gaat pas een
lampje aan op het moment dat er weer
een kaart verkocht wordt (symbolisch).
Door het kopen van kaarten kan de bevolking er gezamenlijk voor zorgen dat de
boom helemaal gaat branden. Dat de laatste twee weken alle lampjes in de boom
brandden komt doordat onbevoegden de
schakelkast 'onklaar' hebben gemaakt. Er
zat voor de organisatie niets anders op
dan de hele boom te laten branden. Vanwege veiligheidsoverwegingen is in overleg met de gemeente besloten om de
boom op zaterdag 30 december al af te
breken. En niet op 6 januari, Driekoningen. Dankzij een aantal hoofdsponsors
werden bijna alle kosten die met de oprichting van de boom gepaard gingen gedekt. De hoofdsponsors zijn Winkels
Techniek Enschede bv, ABN AMRO bank,
Plaatselijke Ondernemers in gemeente
Bronckhorst en Marktlink Fusies & Overnames bv. Rabo Bank Oost-Nederland is
een van de grootste afnemers van kaarten. De kaarten zelf werden verkocht
door de plaatselijke ondernemers en door
de Rotaryleden zelf. Maar men kon ook
kaarten kopen via de internetsite
www.sterenstralen.com en via email sterrenstralen@planet.nl. Van deze moderne
middelen is veel gebruikt gemaakt. De

Dit noemen
we pas
opruimen!

Totale
wintercollectie
Dames-, Heren- en
Nachtkleding
deze week
tot

40%
KORTING
opbrengst van het project komt volledig
ten goede aan twee goede doelen: 'Kinderen in de knel´ in gemeente Bronckhorst
en Zutphen, die het moeilijk hebben vanwege huiselijke omstandigheden of door
ziekte en het Tsjerkin-project, een gezondheidsreis voor 30 kinderen uit het
Tsjernobyl rampgebied naar Zutphen en
Warnsveld. Binnenkort gaat de Rotaryclub het gehele project evalueren en bezien of het voor herhaling vatbaar is. Gelet op de positieve reacties in de Vordense
gemeenschap, het enthousiasme van de
leden en de uiteindelijke bijdrage aan de
goede doelen is de kans groot dat Vorden
ook volgend jaar weer een grote kerstboom heeft staan.

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80, www.duthlerzutphen.nl
(v.a. ziekenhuis ri. De Stoven - rotonde rechts - 2e str. links)
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Dierenartsen trots op nieuwe praktijk Veel schaats- en muzikaal

plezier tijdens Kolde Karmis
Ondanks een geslaagde ‘Kolde Karmis’ toch ook wat teleurgestelde
gezichten. Op kerstavond waren leden van de badmintonvereniging
‘Flash’ en leden van de Kolde Karmis- commissie druk in de weer
om in de kerstbomen de kapotte
lampjes te vervangen. ‘Kerstdorp
Vorden’ moest er immers ook tijdens de beide Kerstdagen sfeervol
uitzien. Dat was de afgelopen weken ook duidelijk het geval. In het
gehele centrum van het dorp
prachtig verlichte kerstbomen met
bovendien een reuze- boom als
blikvanger. Stef Kruip, namens de
commissie: Het is logisch dat lampen wanneer ze een tijd lang branden een keer stuk kunnen gaan.

De dierenartsen, werkzaam bij ‘De Graafschap Dierenartsen praktijk’ zijn
maar wat trots op hun nieuwe onderkomen. Begin december is de praktijk aan het Hoge verruild voor een prachtig nieuw complex aan de Schimmeldijk. Zaterdag 13 januari is er open huis.’Dat zal een hele drukte worden, want wij hebben 10.000 uitnodigingen de deur uit gedaan’, zo zegt
praktijkmanager Bianca Semmelkrot. ‘De Graafschap Dierenartsen’ is in
1999 ontstaan, na een fusie van een aantal praktijken. Vorden had toen 4
artsen, Ruurlo en Hengelo elk drie, Steenderen 4 en Zutphen één. De
maatschap die toen is ontstaan omvat thans tien dierenartsen. Het totale
personeelsbestand in Vorden bestaat momenteel uit: 18 dierenartsen, 15
assistenten, administratie ( 3 ) en een praktijkmanager.

Naast de centrale praktijk in Vorden,
heeft men dependances in Hengelo,
Steenderen, Ruurlo, Zutphen (Leesten)
en Zutphen (centrum). In deze dependances zijn tijdens de spreekuren altijd twee dierenartsen aanwezig om
bijvoorbeeld medicijnen voor te schrijven en om eventueel kleine ingrepen
te verrichten. Voor ingewikkelder situaties wordt doorverwezen naar de centrale praktijk in Vorden.

Dierenarts Harold Salomons en praktijkmanager Bianca Semmelkrot zien
louter grote voordelen in de nieuwe
praktijk. Harold Salomons: ‘Iedere dierenarts houdt zich bezig met één
hooguit twee diergroepen. Je kunt je
nu sterk in een diersoort verdiepen.
Voorheen was een dierenarts bij alle
diergroepen betrokken. Specialisatie
was in 1999 ook de reden om te fuseren’, zo zegt hij.
Bianca Semmelkrot: ‘ In de nieuwe
praktijkruimte beschikken we ook
over nieuwe röntgenapparatuur. We
zijn van analoge apparatuur naar digitale röntgenapparatuur overgestapt.
Dat werkt een stuk sneller. De dieren
behoeven bij het maken van een foto
minder lang te wachten’, zo zegt ze.
Harold Salomons: ‘De telefonische bereikbaarheid is ook beter geworden.
De cliënten kunnen direct de juiste
dierenarts aan de lijn krijgen. Iedere
diersoort krijgt een eigen nummer’.
Wil men de paarden dierenarts spreken 0575- 587870, de arts voor gezelschapsdieren 0575- 587888, landbouwhuisdieren Oost 0575- 587877 of de
dierenarts voor landbouwhuisdieren
West 0575- 587878.

Harold Salomons en Bianca Semmelkrot spreken over een ‘honderd procent dierenartsen team’. Onderling
wordt er veel kennis overgedragen. Salomons: ‘ Wij zijn thans de grootste
dierenartsenpraktijk in de Achterhoek. Dat geeft natuurlijk ook verplichtingen, er wordt met argusogen
naar ons gekeken. Bij een vacature
trouwens voor ons één groot voordeel,
je merkt dat dierenartsen heel graag
bij ons willen komen werken’. Prak-

tijkmanager Bianca Semmelkrot
houdt zich met tal van zaken bezig.
‘Zeg maar met alles wat niets met dieren heeft te maken’, zo zegt ze lachend. Haar takenpakket is veel omvattend (personeelsaangelegenheden,
financiën, PR, kwaliteitsnorm etc) De
afgelopen jaren behoorden ook de ‘beslommeringen’ richting de nieuwe
praktijkruimte tot haar bezigheden.

praktijk, door heen gaan. ‘Je ziet het,
het is voor ons allemaal hier erg prettig werken’, zo zegt Bianca Semmelkrot. Op zaterdag 13 januari kan de
nieuwe kliniek tussen 13.00 en 17.00
uur bezichtigd worden. Er worden de
gehele middag rondleidingen gegeven. Tussen 13.30 en 14.30 is er een demonstratie door een valkenier, van
15.00- 16.00 uur een demonstratie met
jachthonden. Ook de kinderen kunnen zich deze zaterdagmiddag middels een springkussen, schminken en
een ballonwedstrijd vermaken. Ook is
er voor hen een kleine kinderboerderij
waar ze leuk kunnen spelen.

Helaas zijn er een flink aantal lampen
in de kerstbomen moedwillig stuk gemaakt. We weten niet precies wanneer het is gebeurd, zaterdagavond of
zaterdagnacht. We weten ook niet wie
de daders zijn. Er zijn zelfs nog een
viertal verbindingssnoeren gestolen.
Allemaal zeer teleurstellend en je
vraagt je af, wat heeft deze vernieling
toch voor zin’, zo sprak hij. Overigens
staat dit incident in geen enkele verhouding tot het totale Kolde Karmis
gebeuren, dat circa twaalf dagen in beslag nam. Stef Kruip: ‘ De jeugd heeft
zich fantastisch op de ijsbaan kunnen
vermaken. Elke dag kwamen er enkele
honderden kinderen schaatsen, veelal
uit Vorden, maar ook kinderen uit omliggende plaatsen.Ook werd er met

Vocaal ensemble zoekt tenor
Ter completering van ons octet
zoekt het vocaal ensemble Bronckhorst nog een tenor.
Momenteel hebben we werken in studie van o.a. Caldara, des Prez, Clemens non Papa en de Victoria. Er
wordt zowel a capella als met begeleiding van piano of strijkers gezongen.
Wij repeteren elke maandagavond on-

In de bovenetage van de nieuwe praktijk is de administratie, het archief en
de centrale planningsruimte ondergebracht. Verder in het gebouw onder
meer 3 spreekkamers voor kleine huisdieren, twee operatiekamers, 2 gescheiden ruimtes voor het behandelen van honden en katten, digitale
röntgenruimte voor gezelschapsdieren en één voor paarden. Een grote behandelruimte om bij paarden de diagnose te stellen met daarbij een ‘recovery- box’ waar de paarden na een operatie wakker worden. Verder in het gebouw een moderne apotheek waar alle medicijnen en diverse speciale diervoeders verkrijgbaar zijn.
Voorts twee laboratoria, een sterilisatieruimte en een hygiënische sluis
waar de artsen na een bezoek aan een
bedrijf waar een besmettelijke dierenziekte heerst, bij binnenkomst in de

der leiding van zangpedagoog Martin
Versluis van 7.30 tot 10 uur beurtelings bij de leden thuis. Van de kandidaat verwachten wij dat hij beschikt
over een goede zangstem en ook thuis
de partijen kan instuderen. Houdt u
van oude muziek en lijkt het u leuk
om in zo'n klein ensemble te zingen
neem dan eens contact op met Martin
Versluis tel. (0575) 55 34 41.
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Er is een dagelijks bestuur, bestaande
uit Harold Salomons, Rieks Eggens en
Bianca Semmelkrot. Dat bestuur heeft
wekelijks overleg en doet aangaande
bijvoorbeeld de lange- en korte termijnplanning voorstellen aan de
maatschap, die uiteindelijk haar fiat
moet geven.
Harold Salomons: ‘Uit de dagelijkse
gang van zaken blijkt dat wij een kwalitatief sterke maatschap hebben. Wij
hebben nog nooit met meerderheid
van stemmen een besluit moeten nemen. Het is tot nu toe altijd geweest, of
met zijn allen voor, of met zijn allen
tegen’, zo zegt hij. Bij de Graafschap
Dierenartsen staat één ding hoog in
het vaandel, het bewaken van de kwaliteitsnorm. In 2005 werd het ISO certificaat behaald. Via nascholing e.d.
zorgen de artsen ervoor dat deze hoge
kwaliteit gehandhaafd blijft.

veel enthousiasme deelgenomen aan
het door Free Wheel georganiseerde
ijshockeytoernooi. Het toernooi werd
gewonnen door het team met de
prachtige naam ‘ De Titelverdedigers’.
Het team van ‘Riho Techniek’ werd
tweede, terwijl de ‘Redbull Tigers’ op
de derde plaats beslag legde. Tom
Smeenk werd uitgeroepen tot beste
speler van het toernooi. In het weekend van 22 en 23 december werd er in
een speciaal daarvoor geplaatste grote
tent, door de gezamenlijke horeca in
Vorden een muziekspektakel georganiseerd. Onder het motto ‘Vorden geet
plat’ een perfect sfeertje in een bomvolle tent.. Diverse plaatselijke bands
verleenden medewerking aan deze
muzikale happening.
Ook het ‘wijn- eet preuvement’ mocht
zich in een goede belangstelling verheugen. Voor die gelegenheid was de
Kolde Karmis- tent omgetoverd tot een
heus ‘proefcentrum’. Donderdagavond 28 december worden de activiteiten in Vorden afgesloten met een
gezellige avond voor de vele vrijwilligers die aan het welslagen van dit evenement hebben meegewerkt. Stef
Kruip: ‘ Volgend jaar zullen we wederom een Kolde Karmis organiseren. We
hebben de afgelopen weken heel wat
tips binnengekregen over bijvoorbeeld
dingen die we zouden moeten veranderen of die we nog zouden kunnen
verbeteren. Deze positieve reacties zullen we zeker meenemen tijdens de
binnenkort te houden evaluatiegesprekken’, zo sprak hij.

Het is nog efkes wennen. 2007 op
de kalender. Wat was wiej benieuwd naor nieuwjaor 2000. Wat
hebt ze probeerd um ons bange te
maken veur alle onheil wat op ons
af zol kommen. Allemaols flauwekul. De laatste tied, verandering
van klimaat. Het liekt wel of er op
korte termijn van allerlei onheil zal
gebeurn wanneer het een paar
graden warmer zal worden in honderd jaor. Mien dunkt het is mooi
goedkoop wanneer de kachel neet
zo fel brandt. Die elfsteden tocht
mag van mien in de vrieskiste.. Wat
hebbe wiej met mekare een pracht
harfst en ne mooien kerst gehad.
Wat geet de tied toch rap veurbiej.
En wat maakt wie ons vake zorgen
zonder dat het neudig is. De mens
die lid het meest an de dinge die hij
vreest. En wat nooit op kump dagen. Wat hebt de leu met mekaar
zitten te drammen wat betreft onze
nieje gemeente Bronckhorst. De
meesten van ons die wilt alles biej
het olde laoten. Het is toch merakels meegevallen?.Zelfs de melkkoeien van Bronckhorst holt zik
stille. Kommende wekke mot er een
persoon of een koppel op het podium kommen in Toldiek. De vrijwilliger van het jaor. De besten uut
de klasse vrijwilligers huldigen

deur het gemeentebestuur van
Bronckhorst. Toch valt dat tegen.
Het is moeilijk umme echt een
antal voortreffelijke figuurn te vinden umme oet te kiezen. Indertied,
ton Vorden allenig dit is begonnen,
waren er nog mear mensen umme
oet de kiezen dan no? En wiej hebt
toch een vulle grotern kweekviever.
Of hebbe wiej achterhoekers er
gewoon een hekel an, umme van
ons eigen volk , enkelen ons, mooie
vearn in de konte te stekken? De
gedachte, dood maor gewoon dan
dooi al gek genog. Het steet ons tegen dat overdreven gedoe. Ai good
dood, laot dan oewen linkern hand
neet weten ,wat de rechter dut, zo
steet dat in ’n biebel. Het is geveurlijk at ze oew zo hoge op ‘t peard
beurt. Ai hoog zit dan kunniej diepe vallen. Iej zollen oew wat gaon
verbeelden en andern kunt soms
slecht de zunne in ’t water zeen
schienen. Wie holt van bescheiden
leu. Zakenleu, die mot zich laoten
zeen , as succesvol, drok en modern. Dat truk volk an, Ai vulle
klanten hebt de zaken “groots anpakt ‘dan kriej d’r nog klanten biej.
Boern volk zal zich afvraogen
‘Waor dut den Derk het toch van?
En ai vraogt: “Derk heb iej een good
jaor ehad? “Derk krapt zich onder

de pette.” Jao jao, wat zak oew zeggen. Het kon slechter.” Misschien
kump dat nog van vrogger ton de
boern nog onderdanig waarn. Er
was in die goeie olde tied nog respecht veur ne Baron. Den kwam op
een mooi paerd langs ziene pachters. De boer trok zich rap de pette
van de kop en reep de hond binnen
en vroog onderdanig ‘wil menear
de Baron ne komme koffie en een
sigaar? En biej zik zelf dacht Derk,
waor hek het an te danken dat menear de Baron langs kump? Den
leet zich in d’n gemakstool zakken
en keek secuur naor de vrouwe en
de dochters. Of er ok een dienstmeid tussen zat veur het kasteel. Of
een stevig jong dat mooi met kon
warken met de ploeg holthakkers
in ’t bos. Derk zol wel oppassen
umme zik al te vrolijk uut te laoten
over zien eigen opbrengsten. Eerder
klagen dat um een mooi slachtvarken dood ging en last van hoestende pinken. De pacht was laag en
hij kreeg gratis holt uut ’t bos. Hee
hadde niks gin behoefte an een verhoging van de pacht in ’t nieje jaor
Een andere tied. Baronnen en boern
bunt een uutstarvend ras in ons
moderne Bronckhorst.
De baron van Bronckhorst

Januari

WegWijZer in 2007

WegWijZer blijft ook in 2007 beschikbaar voor
informatie en advies aan alle Vordenaren.
Er is een nieuwe consulent in de persoon van
mevrouw Ans Vermeulen.
Het kantoor is dagelijks geopend van 9.00 tot
11.00 uur. De consulent komt desgewenst op
afspraak bij u thuis. Ook de uitleen van verpleegartikelen blijft gehandhaafd. Bezoekadres:
Nieuwstad 32, (de Wehme), tel. (0575) 55 31 59.

Schilder- en tekengroep

Op 8 januari begint de bestaande schildergroep weer aan een nieuwe reeks van 10 bijeenkomsten.In deze groep zijn twee plaatsen
vrij voor nieuwe deelnemers. Deze groep komt
bij elkaar op maandagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur in het Dorpscentrum in Vorden.
De kosten bedragen € 60,- voor tien keer.
Tevens is het mogelijk in te schrijven voor een
nieuwe groep tekenen en/of schilderen. Voor
deze groep kunnen tijd en dag in onderling
overleg worden vastgesteld. Beide groepen
staan onder leiding van dhr. Rien Overvelde.
Opgave bij: welzijn Ouderen Vorden, Nieuwstad 32, tel. (0575) 55 34 05 of per email:
welzijnouderenvorden@nl vermelding van
naam en tel. nummer en naar welke groep uw
voorkeur uitgaat.

Opgave voor 1 februari bij Welzijn Ouderen
Vorden, Nieuwstad 32, tel. (0575) 55 34 05.
Op dit adres kunt u ook nadere informatie
inwinnen. Degenen die zich al hebben opgegeven, hoeven dat niet opnieuw te doen. U
krijgt na 1 februari bericht. Wilt u uw opgave
intrekken, dan graag bericht

Hobby-gereedschap
Oproep
Drie morgens per week wordt er door een
enthousiaste groep senioren in de kelder van
het dorpscentrum aan houtbewerking gedaan. Materialen en onderhoud en vervanging
van gereedschappen worden zo veel mogelijk
betaald uit de opbrengsten van de artikelen
die verkocht worden. Aangezien de financiële
middelen beperkt zijn doet de groep een oproep aan mensen die gereedschappen voor
houtbewerking in hun bezit hebben, die niet
meer gebruikt worden, bijv. door beëindiging
van de hobby om deze gereedschappen ter
beschikking te stellen van de hobby-groep.
Als het met gesloten beurs kan, is dat natuurlijk
heel mooi, maar over een redelijke vergoeding
valt ook te praten. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Welzijn Ouderen
Vorden, tel. (0575) 55 34 05.

Teruggave van belasting
Engels 55+
In 2007 is er in Vorden een mogelijkheid een
cursus Engels te gaan volgen. Bij voldoende
deelname kan er een cursus starten op donderdag 18 januari in het Dorpscentrum en
begint om 14.00 uur.
De cursus heeft 15 bijeenkomsten van 2 klokuren (= 120 minuten.) en stopt in mei.
In de cursus wordt aandacht geschonken aan:
Spreekvaardigheid, Teksten lezen en begrijpen,
Luistervaardigheid, Taalregels, Gewoonten en
gebruiken in Engeland. De docent is mevrouw
Frida de Graaf. De kosten bedragen € 40 exclusief boeken en lesmateriaal.
Opgave voor 8 januari bij Welzijn Ouderen
Vorden. Nieuwstad 32, tel 55 34 05.

De belastingdienst heeft begin december
400.000 formulieren verstuurd aan iedereen
die op basis van inkomensgegevens recht
heeft op teruggave van belasting. Als u zo'n
formulier heeft ontvangen, vul het dan in.
Er is gebleken dat veel mensen, met name
ouderen, geen gebruik maken van deze en
andere regelingen en daardoor geld laten liggen
waarop ze recht hebben. Heeft u hulp nodig bij
het invullen, dan kunt u contact opnemen met
Welzijn Ouderen Vorden, tel. (0575) 55 34 05.
Heeft u geen formulier ontvangen en denkt u
toch recht te hebben op een teruggave,dan
kunt u contact opnemen met de belastingdienst via de belastingtelefoon (0800) 05 43.

Computercursus

Programma Mantelzorgsalon
Bronckhorst januari:

Vanaf donderdag 1 februari starten wij weer
met de nieuwe serie computerlessen. Er is
weer een mogelijkheid voor beginners "Kennismaken met de computer". Degenen die deze cursus al gevolgd hebben, kunnen doorgaan met "Word en Windows". Beide cursussen omvatten acht lessen van 11/2 uur.
Ook bestaat de mogelijkheid om een cursus
Internet 4 keer van 2 uur te volgen. Voor alle
cursussen geldt dat er maximaal tien personen kunnen meedoen.

Op 9 januari: de vrijwillige thuiszorg.
In de gemeente Bronckhorst zijn verschillende
bezoek en oppas organisaties actief.
De vrijwilligers van deze organisaties nemen
af en toe de zorg over van de mantelzorgers.
Dit kan zijn voor een uurtje of voor een dagdeel per week. Deze middag wordt uitgebreid
aandacht besteed aan deze dienstverlening.
Elke tweede dinsdag van de maand is de salon
geopend van 13.30 tot 16.00 uur. Adres: Partycentrum Langeler, Spalstraat, Hengelo (G).

Alzheimer Café Zutphen
Op 17 januari is er weer het Alzheimer Cafe.
Iedere eerste woensdag van de maand van
19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café geopend. Hét trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.
Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Locatie: "De Born",
Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. (06) 46
54 01 41. U hoeft zich niet aan te melden en
de toegang is gratis. Bewoners uit Vorden en
omgeving zijn ook van harte welkom.

Open Tafel bij Sensire De Wehme
Dagelijks komen er een aantal senioren bijeen
om samen in de zaal van de Wehme de warme
maaltijd te gebruiken.Deelnemers van buiten
De Wehme kunnen hieraan deelnemen. De
kosten zijn € 8,00 per persoon.
Eenmaal per maand wordt er een buffet verzorgd aan de hand van een thema. Meestal is
dit op de laatste dinsdag van de maand. Kosten
€ 10,00.
Aanmelden via Sensire de Wehme, tel. (0314)
35 74 50. U bent van harte welkom.

Gilde Zutphen
Stichting Gilde:
Is een landelijke vrijwilligersorganisatie van
vijftigplussers, die hun kennis, ervaring en
bekwaamheden belangeloos overdragen aan
iedereen, die daarvan gebruik wil maken,
ongeacht leeftijd.
Gilde Zutphen:
Eén van de 75 Gilden in Nederland met vele
activiteiten, waaraan iedereen kan deelnemen.
Leerzame en gezellige activiteiten, waarvan de
kosten beperkt zijn tot de aan die activiteit verbonden eigen kosten, zoals zaalhuur en materiaalgebruik. Het Gilde is daardoor laagdrempelig. Men kan terecht voor vele activiteiten
ten aanzien van hobby, kennis, begeleiding en
lezingen op velerlei gebied.
U bent van harte welkom!
Secretariaat van het Gilde: Postbus 4114, 7200 BC
Zutphen, e-mail: secretaris@gilde-zutphen.nl
Folders, waarin het aanbod vermeld staat,
kunt u bij Stichting Welzijn Vorden krijgen.

Zorgkantoren betalen in 2007 nog
PGB voor huishoudelijke hulp uit
Mensen die hun huishoudelijke hulp met een
persoonsgebonden budget (pgb) betalen, zullen volgend jaar hun geld daarvoor ontvangen
van de zorgkantoren en niet van de gemeenten.Dat zijn de gemeenten, de zorgkantoren
en het ministerie van Volksgezondheid overeengekomen, liet Zorgverzekeraars Nederland
vandaag weten.

De gemeenten hebben hun organisatie voor
de Wmo onvoldoende op orde om vanaf 1 januari de uitbetaling van de pgb's voor de huishoudelijke hulp voor hun rekening te nemen.
Hierdoor was onder mensen die recht hebben
op zo'n budget, onzekerheid ontstaan of zij
hun geld op tijd kregen om hun huishoudelijke hulp te betalen. Alleen Rotterdam, Alkmaar, Landerd, Enkhuizen, Boskoop, Schoonhoven en Vught hebben aangegeven dat zij de
budgetten zelf gaan uitbetalen.
Om belanghebbenden vanaf begin januari van
geld te voorzien moesten de gemeenten vanaf
augustus 2006 samenwerkingsafspraken maken met de zorgkantoren. Bijna elke gemeente
wil dat doen, maar de afwikkeling ervan loopt
traag. De meeste gemeenten hebben de contracten nog niet getekend. Het is onwaarschijnlijk dat deze gemeenten erin slagen zelf
deze budgetten tijdig uit te keren. Daarom
heeft de staatssecretaris van VWS in een brief
de zorgkantoren toestemming verleend de
budgethouders ook bij het ontbreken van
een contract te betalen. Gidz attendering
www.gidz.nl (026) 389 89 94.
Zonnebloem LinQ jonge mensen
Informatie voor personen van 18 tot 45 jaar
die met elkaar in contact willen komen om samen iets te ondernemen, met z'n tweeën of in
groepsverband. Zo kunnen mensen, met of
zonder lichamelijke beperking er samen op
uit! www.zonnebloemlinq.nl

Zorgpolissen wijzigen soms flink

Bij elke zorgverzekering verandert er wel iets
in de dekking, ook in de basisverzekering. Vergelijk op Zorgverzekeringen bij 'Uw polis 2007'
uw nieuwe polis met de huidige. Verschillen
herkent u aan de dubbele uitroeptekens.
Een aantal veranderingen is het gevolg van
wettelijke besluiten over het basispakket, zoals
de opnieuw ingevoerde vergoeding van de eerste poging bij een IVF-behandeling.
Vaak verandert de manier van vergoeden voor
zorgaanbieders, die niet onder contract staan
bij de zorgverzekeraar. Zo kan het bijvoorbeeld
voor u van belang zijn om te weten of uw verzekeraar een contract heeft met uw eigen fysiotherapeut. Als de fysiotherapeut geen contract heeft met de zorgverzekeraar is het mogelijk dat u hiervoor vanaf 1 januari moet bijbetalen. Let dus op de kleine lettertjes, om een
oordeel te vellen over de nieuwe polis die uw
verzekeraar aanbiedt.
Naar Zorgverzekeringen - Uw polis 2007
Zie website www.kiesbeter.nl/nieuwsbrief
Heeft u ook wel eens op onze website
www.welzijnouderenvorden.nl
en op www.zorgwijzer.nl gekeken?

AGENDA VORDEN
WEEKBLAD
Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker
Wichmond

B ro n ck h o r s t N o o rd

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker
Wichmond
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Vorden Kranenburg
Medler
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Delden

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
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Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Wichmond

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Linde

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA orden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fa
0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden
beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

no
ember
november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PR OFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Boven dien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N Ons
T magazijn
O wordt
P Gte klein
E L E T
Wij gaan verbouwen
daarom

10% korting

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENM ODE HERM A S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen
BLAZERS NU
T'SH RTS

U

BROE E
U
PULLO ERS U

€ 75,--

2 OOR € 125,--

€ 20,--

2 OOR € 35,--

€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 75,-2 OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGELER MODE
ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Vorden ranenburg
Medler

Delden

LDE BORCH - DELDE

Passage

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

M

M

W

M

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
aliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

10

10% korting 10

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

10
10
10

10

10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

BROEKEN NU
PULLO ERS NU

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

LA GELER MODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

NIEU

CHEVROLET

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

S I N T
10
10
10

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N T

O P G E L E T

wordt te klein
10%
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen
10%
10%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN 10%
Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10%
10%
“Oh, kom er eens kijken”
10%
SCHOENMODE HERMANS 10%
Raadhuisstraat 27 .
10%
Hengelo (Gld.)
10%
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

10%

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

T'SHIRTS NU
BROEKEN NU

€ 20,-€ 49,--

PULLOVERS NU

€ 35.--

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,--

2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Nu ook
interactief!

Dus kijk snel op www.contact.nl

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.
Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
JANUARI
3 HVG Linde Jaarvergadering en
nieuwjaar wensen

Wij wensen u een goed 2007.

3 ANBO klootschieten kleine Steege
4 De Vordense Pan klootschietgroep
4 Passage Vrouwenbeweging Nieuwjaarsontmoeting in Dorpscentrum
5 ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst in
het Stampertje Voordrachten en
verhalen door Hendrik Weenink
10 Oecumenische Vrouwen groep
Wichmond Ledenvergadering/eigen avond
10 ANBO klootschieten bij de kleine
Steege
11 De Vordense Pan klootschietgroep
17 ANBO klootschieten bij de kleine
Steege
18 De Vordense Pan klootschietgroep
23 Passage Vrouwenbeweging Turkse
Vrouwengroep Elele
24 ANBO klootschieten bij de kleine
Steege
25 De Vordense Pan klootschietgroep
27 ANBO Rijbewijskeuring 70-plussers
31 ANBO klootschieten bij de kleine
Steege

Met eigen 'HT Rally Raid' team in Lissabon aan de start!

Henk Hellegers: 'Alle vertrouwen in goede afloop Dakar-race'
voertaal tijdens ‘Le Dakar’) komt in een rap tempo uit zijn mond. Een organisatie voor een dergelijke race op touw zetten, kost heel veel tijd, geduld en improvisatie vermogen. Henk: ‘Ik sta al
maandenlang s’morgens bijtijds op en werk ik
meestal tot heel laat door. Lange dagen dat zeker,
maar wel erg leuk om te doen, zo zegt hij.
Al die inspanningen zijn niet voor niets geweest,
want de Vordenaar geeft vanaf volgende week
leiding aan een 35 koppige equipe. In totaal elf
coureurs, afkomstig uit Schotland, Engeland,
Frankrijk, Portugal en Nederland. Onder hen
ook de wereldkampioen Francisco Lopez uit Chili en de bekende Nederlandse coureur Henk
Knuiman. Verder ter ondersteuning twee grote
vrachtwagens, een Ginaf 6x6 en een Mercedes.
Twee Toyota jeeps en een persauto voor allerlei
han- en spandiensten. Bovendien kan ook een beroep worden gedaan op Johan Elfrink (directeur
van KS Nederland Finstral A1 kozijnen) die in
zijn wedstrijdtruck ook materialen meeneemt.
Henk: ‘Wat zo leuk is, we hebben in ons team
een echte Achterhoekse inbreng. Gerben Vruggink hier uit Vorden is de laatste maanden druk

Het zal voor echtgenote Barbara Hellegers een
vreemde gewaarwording zijn om voor het eerst na
15 jaren samen met haar man Henk thuis Oudejaarsavond te vieren. Ook de beide ‘mannekes’ de
vierjarige Jurriaan en de 8 jarige Ties zullen blij zijn
dat papa er bij is. ‘Dus samen met de jongens vuurwerk afsteken’? ‘Nee hoor, beslist geen vuurwerk,
daar heb ik absoluut niks mee. Voor mij begint het
echte vuurwerk volgende week bij de start van ‘Le
Dakar-race’, zo zegt Henk. Vroeger heette deze monsterrace door het ruige Afrikaanse woestijnlandschap ‘Parijs- Dakar’. Heeft alles te maken met het
feit dat er toen vanuit Parijs werd gestart. Dit keer is
de start in Lissabon op zaterdag 6 januari 2007. Ook
de startdatum is thans wat vroeger, in het verleden
vond die veelal op 1 of 2 januari plaats.
Henk Hellegers was in zijn eerste Dakar- jaren beroepshalve bij de start aanwezig (mensen c.q materialen wegbrengen e.d. Het echte werk begon in 1994, toen hielp
Henk als ‘vliegende assistent’ Bob ten Harkel bij de race.
Daarna nam Henk zelf een paar keer achter het stuur
van een truck plaats en eindigde hij in zijn categorie in
het eindklassement tweemaal op de derde plaats. Daarna fungeerde Hellegers vijf jaar achtereen als teammanager van ‘Fast & Speed Rally Raid’. En met name succesvol
toen de bekende Fransman Thierry Magnaldi, deel van
het team uitmaakte.
Henk Hellegers: ‘ Vorig jaar was het een ware uitputtingsslag, toen bereikte slechts een derde van alle gestarte deelnemers de finish in Dakar. Voor die race begon
liep ik al met plannen rond om ooit zelf met een eigen
motorteam aan deze rally mee te doen. Mijn roots liggen
immers altijd al bij de motoren’, zo zegt Henk. Ter illustratie: in 1975 werd Henk bij het crossen in de 250 cc
klasse, kampioen van Nederland. Enkele jaren later bij de
enduro’ s samen met het VAMC team van ‘De Graafschaprijders’ eveneens kampioen van Nederland. Ook
maakte hij deel uit van het clubteam van de VAMC tijdens de internationale motorzesdaagse. De liefde voor
het ‘vehicel’ op twee wielen heeft hem altijd gefascineerd.
Henk: ‘Ik zie bovendien wat de Dakar- race betreft mogelijkheden. Momenteel heeft KTM een monopolie positie.
Zoals je weet heb ik zelf ‘iets’ met Honda (Honda was de
afgelopen jaren altijd een goede partner bij ‘Fast & Speed
Rally Raid’, red.) Honda fabriceert ook motoren voor de
enduro sport (b.v. de Honda CRF-450X). Ik dacht bij mijzelf, met deze motor kan ik wat mee in de Dakar- race
maar dan zal er eerst wel een goede organisatie op poten
moeten worden gezet. Ik wist dat ze in Frankrijk en Engeland ook bezig waren een team op te richten om daar
de concurrentie met KTM aan te gaan. Ik heb de afgelopen maanden veel overleg gevoerd, plannen ontwikkeld
en die voorgelegd. Sponsoren gezocht, kortom de krachten gebundeld.

Ik heb toen op persoonlijke titel ‘HT Rally Raid’ opgericht, een professionele organisatie die in januari in de
Dakar- race aan de weg wil timmeren. Het uitgangspunt
is natuurlijk om er straks een goede boterham mee te
verdienen. Nu nog niet, eerst moet er flink gelnvesteerd
worden. Hoe ik die boterham denk te verdienen? Een
voorbeeld, er zijn altijd heel veel mensen, noem het voor
mij part ‘avonturiers’ die een keer een Dakar- race of een
andere rally willen rijden. De bewuste man kan ons dan
inhuren. Wij zorgen ervoor dat er bij de start (b.v. in Lissabon) een motor (Honda CRF- 450 Dakar X) klaar staat.
Wij verzorgen alles, de man in kwestie hoeft dan alleen
maar te rijden en ons te betalen. Na afloop van de race
nemen wij de motor weer mee naar Nederland.
Wat de wedstrijdsport zelf betreft zet ik alles op alles om
met ‘HT Rally Raid ‘ de Dakar-race bij de motoren binnen
nu en vier jaar te winnen’, zo zegt Henk Hellegers. Tijdens
het gesprek heeft Henk twee mobiele telefoons voor zich
op de keukentafel liggen. Je zou bijna vergeten dat Henk
Nederlander is. Het Engels, Duits en bovenal het Frans (de

in de weer geweest om de Ginaf om te bouwen
en de motoren van onze Nederlandse rijders. Hij
gaat samen met Peter Bergsma uit Hummelo
mee als monteur. Hans Polsvoort uit Lochem is
bestuurder van een truck. Zelf rij ik in één van
de jeeps en coördineer ik het gehele gebeuren.
Het wordt een zeer zware race. De coureurs krijgen in totaal 9000 kilometer voor de kiezen,
waaronder zes etappes van pakweg 600 kilometer die zonder service gereden moet worden.
Voor de rijders dan geen enkele ondersteuning
van wie dan ook.
De motoren worden donderdag 4 januari in Lissabon gekeurd. De start is zaterdag 6 januari. De
finish is op 21 januari in Dakar. RTL 7 verzorgt
dagelijks aan het begin van de avond een uitzending over dit ‘wereldspektakel’. Henk: ‘Wij gaan
met een goed gevoel naar Lissabon, wij zijn allemaal super gemotiveerd. Sorry hoor, even de telefoon pakken, een fransman aan de lijn’! Om
mee te doen aan ‘Le Dakar’, wat daar allemaal
niet bij komt kijken!! Henk tot slot: ‘Zonder de
geweldige steun van het thuisfront kun je het
natuurlijk vergeten. En die ondersteuning heb ik
gelukkig al jaren’!

DONZEN
DEKBEDDEN

HOESLAKENS
Jersey hoeslakens

65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
1 pers.
140/200 van 159,- voor
79,95
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,95
2 pers.
200/200 van 249,- voor 125,litsjum.
240/200 van 289,- voor 145,litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159,-

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.
100% katoen
1 persoons
van 14,95 voor 9,95
1 persoons XL van 16,95 voor 11,95
2 persoons
van 19,95 voor 15,95
litsjum.
van 23,95 voor 19,95
Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

90% eendendons 4-seizoenendekbed,
10% ganzenveertjes.
1 pers.
140/200 van 249,- voor 149,1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 169,2 pers.
200/200 van 409,- voor 229,litsjum.
240/200 van 459,- voor 269,litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 299,-

100% katoen in vele
80/200
van 14,95
90/200
van 15,95
90/220
van 16,95
140/200
van 22,50
160/200
van 23,95
180/200
van 28,95
180/220
van 30,50
slopen 60/70
2 stuks

kleuren
voor 10,95
voor 10,95
voor 12,95
voor 14,95
voor 17,95
voor 19,95
voor 22,95
nu
8,95

Badstof hoeslakens
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
200/200

van
van
van
van
van
van

18,95
21,95
27,50
27,95
34,95
34,95

voor
voor
voor
voor
voor
voor

Honderden DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

14,95
17,95
22,95
22,95
26,95
26,95

± 2000

collectie 2005/2006
bijv.

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
1 pers.
van 29,95 voor
2 pers.
van 42,95 voor
litsjum.
van 48,95 voor
litsjum. xl
van 54,95 voor
onderslopen 60/70 nu 2 voor

24,95
29,95
34,95
39,95
12,95

BADJASSEN

Vandyck badmat
16,95
14,95
24,95
34,95

Benetton velours badjas
div. kleuren met shawlkraag

van 62,50

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek

vanaf

24,95

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met luxorel en een katoenen tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95
nu 2 voor 39,95
Micro de luxe kussen
100% perkal katoenen tijk. Perfect
vochtregulerend + goed wasbaar.
van 39,95 nu 2 voor 49,95

Heren badjassen vanaf

nu 39,95
29,95

Microfiber badjassen vanaf 29,95

ELIAS, DDDDD + Jorzolino

Keukenschorten

nu 29,95

Vandyck badstof badjas
van 59,95

9,95

v.a.

NIEUW!!!

div. kleuren

vanaf

14,95

Synthetisch kussen met hollow fiber
vulling + katoenen tijk
van 19,95
nu 2 voor 29,95

Vandijck badmat

4,95

vanaf

HALVE PRIJS

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.
60/110 van 9,95 p/st. nu2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu
9,95
washand van 2,25 p/st. nu
1,80

(Lussenmat) 100%katoen.
60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95
60/60 Toiletmat van 14,95 nu
9,95
55/90 Badmat van 22,50 nu 14,95
60/110 Badmat van 37,50 nu 21,95
67/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

29,39,49,-

FLANELLEN dekbedsets

Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

(Hotelmat) 100%katoen.
Toiletmat
nu
Bidetmat
nu
Badmat
nu
Badmat
nu

1 persoons normaal 75,- nu
2 persoons normaal 115,- nu
Litsjumeux normaal 135,- nu

Kinderdekbedsets

BADGOED

60/60
60/60
60/100
67/140

dekbedsets

Halflinnen theedoeken
NU SLECHTS 1,95

Kinder badjassen vanaf

14,95

Badmatten
Synthetische badmatten
bidetmatten en toiletmatten

Keukensets 10 kleuren
van 9.95 voor 5,95

HALVE PRIJS

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

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk met natuurzijde
van 37,95 nu 2 voor 49,95
3 Kamer kussen
90% dons buitenzijde en veren
binnenin
van 64,95
nu 39,95
3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits
van 79,95 nu 54,95 p/st.
2 voor 99,90% donskussen van BRINKHAUS
normaal 179,nu 99,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt. Het herfstdeel is navulbaar.
1 pers.
140/200 van 379,- voor 199,1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,2 pers.
200/200 van 559,- voor 299,litsjum.
240/200 van 679,- voor 359,litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 419,Mazurische dons mooiste kwaliteit
ganzendons 90%
1 pers.
140/200 van 329,- voor 199,1 pers. xl 140/220 van 369,- voor 229,2 pers.
200/200 van 449,- voor 279,litsjum.
240/200 van 529,- voor 319,litsjum. xl 240/220 van 599,- voor 349,-

SYNTHETISCHE
DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
140/200 van 55,- voor 35,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,2 pers.
200/200 van 85,- voor 49,litsjum.
240/200 van 95,- voor 59,litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
140/200 van 99,- voor 65,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,2 pers.
200/200 van 139,- voor 89,litsjum.
240/200 van 159,- voor 119,litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,-

WOLLEN
DEKBEDDEN
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
140/200 van 79,- voor 45,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,2 pers.
200/200 van 119,- voor 69,litsjum.
240/200 van 129,- voor 79,litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
140/200 van 129,- voor 79,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,2 pers.
200/200 van 169,- voor 109,litsjum.
240/200 van 209,- voor 129,litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed
met een vulling van 100% scheerwol
en een 100% katoenen tijk. Heerlijk
soepel en zacht.
140/200 van 159,- voor 119,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 129,2 pers.
200/200 van 239,- voor 169,litsjum.
240/200 van 279,- voor 199,litsjum. xl 240/220 van 309,- voor 229,-

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

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

SPAAR DE NIEUWE EREDIVISIE VOETBALPLAATJES.
NU GRATIS BIJ PLUS.
PLUS trapt het nieuwe jaar af met nieuwe voetbalplaatjes. Van alle trainers en spelers van de 18 Eredivisieclubs. Dus er kan weer gespaard worden! Je krijgt er vier
Ferne
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bestemde nieuwe spelersalbum plakken. Behalve de kampioenskaart natuurlijk!
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gratis bij elke 10 euro aan boodschappen. En je kunt ze in het speciaal daarvoor
uir
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Meer weten over het spelersalbum en de nieuwe Eredivisie voetbalplaatjes? Dat kan,

velder

Aan

ele Eredivisie Derbystar bal. Of misschien wel een van de schitterende hoofdprijzen.

Midde

Midden

Want dit zeldzame plaatje, dat in sommige zakjes is verstopt, is goed voor ’n offici-

© PICS UNITED

lder

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

maandag-donerag
vrijdag PLUS
zaterdag

Cornelis

kijk op www.plussupermarkt.nl

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

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

Tel. 0573 - 251056

www.plussupermarkt.nl

