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In deze koerier werd Marcel Leferink
getypeerd als een groot organisator
met een ongekend improvisatietalent
en een goede visie op de toekomst. Hij
is vaak al met nieuwe plannen bezig
als oude plannen niet eens zijn uitge-
werkt. Marcel heeft nooit rust, hij
blijft maar gaan. Nieuwe uitdagingen
aangaan, nieuwe evenementen beden-
ken. Een man waar Haaksbergen blij
mee mag zijn’, zo kreeg de thans in
Vorden woonachtige Marcel Leferink
destijds in de Haaksbergse pers over
zich uitgestrooid! In een gesprek met

deze 60 jarige Marcel Leferink, inmid-
dels vorig jaar gekozen tot voorzitter
van de Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV), treffen we een man met
nog immer boordevol ambities. Hij
was nog maar nauwelijks in Vorden
neergestreken of drie maanden later
werd hij al gevraagd om zitting te ne-
men in het bestuur van de VOV. Mar-
cel: ‘ Dat was min of meer een toevals-
treffer. De VOV zat namelijk op dat
moment al een tijdje zonder voorzit-
ter. Mijn naaste buurman hier, Ger-
hard Weevers, was inmiddels op de
hoogte over mijn werkzaamheden en
bestuurlijke activiteiten in Haaksber-
gen, vandaar ook het verzoek.
Ik heb er eerst nog een poosje over na-
gedacht, want eigenlijk wilde ik het
wat kalmer aan gaan doen. Ik had
mijn praktijk in Haaksbergen ver-
kocht, nog wel wat klanten aangehou-
den, maar verder tijd willen vrijma-
ken voor andere dingen in het leven.
Na de verkoop van ons bedrijf wilden
we bewust wat afstand nemen van
Haaksbergen ergens anders gaan wo-
nen. In een straal van hooguit 75 kilo-
meter vanaf Haaksbergen richting
Utrecht waar onze dochter Caroline
woont. Vorden kende ik van vroeger,
vanwege de jacht kwam ik wel eens bij
hotel Bakker. In militaire dienst heb ik
bovendien ook Vordenaar Bert Bran-
denbarg leren kennen. Binnen twee
minuten was onze keus gemaakt en
besloten mijn vrouw en ik om in Vor-
den een geschikte woning te zoeken.
En zoals je ziet, is dat gelukt.
Toch heb ik bewust ‘ja’ gezegd tegen
de VOV, ik ben namelijk nog steeds
een man die uitdagingen niet uit de
weg gaat. Ik vind besturen leuk werk,
maar ben wel iemand die daarbij
houdt van ‘strak’ vergaderen. Om
20.00 uur een vergadering, maar dan
ook om 20.00 uur beginnen, tot 22.00
uur ‘to the point’ vergaderen en dan
tijd voor een ‘afzakkertje’. Ik moet zeg-
gen dit ‘strakke’ hebben ze hier bij de

VOV heel snel opgepikt. We hebben in
Vorden een stel jonge ondernemers,
die veel organiseren. Het is een en-
thousiaste groep. Waar ik van hou en
dat spreekt mij ook zeer aan, is dat er
een goede sfeer binnen de VOV heerst
met daarbij een goed samenspel met
de vele vrijwilligers. 
Mijn streven als voorzitter is er op ge-
richt dat de ondernemers ook begrip
voor elkaar hebben, met elkaar iets
willen doen. Ik heb inmiddels inge-

voerd dat ondernemers tijdens leden-
vergaderingen tien minuten de gele-
genheid krijgen zich zelf te presente-
ren. Dat blijkt te werken want ook ou-
dere ondernemers hebben aangege-
ven dat ook zij dat wel willen’, zo zegt
Marcel Leferink. Overigens wil hij een
aantal zaken binnen de VOV van el-
kaar scheiden; ‘ Ik zie de VOV meer als
een beleidsorgaan, zeg maar de belan-
genbehartiger van de Vordense onder-
nemers. We hebben circa 80 leden en
we streven naar honderd leden. Niet
alleen uit de detailhandel maar ook
de sectie handel, dienstensector, de
bouw en dergelijke erbij betrekken.
Dus een ondernemersvereniging die
meerder sectoren vertegenwoordigt. 
Wij zijn thans bezig om een aparte
‘Stichting Vrienden van Vorden’ op te

VOV voorzitter Marcel Leferink:

' Een man boordevol ambities'!

Vrijdag 23 juni 1995 verscheen de ‘Haaksberger Koerier’ met een speciale
editie, ter ere van het drievoudig jubileum van Marcel Leferink: 25 jaar ge-
trouwd met zijn Maarya, 25 jaar beëdigd makelaar en het 65 jarig bestaan
van de door zijn vader opgezette makelaardij.

VOV voorzitter Marcel Leferink
richten. Deze stichting moet de orga-
niserende taken van de VOV overne-
men. In de maanden dat de toeristen
naar de Achterhoek komen, naar de
gemeente Bronckhorst, naar Vorden,
moeten we hier de deuren open heb-
ben. Elke week op een avond wat orga-
niseren, dan komen er mensen en dan
zien ze ook de winkels’, zo gaat Marcel
verder. Hij staat op en troont ons mee
naar de woonkamer, zet de video aan
en laat zien hoe ze tijdens zijn voorzit-
terschap in Haaksbergen in de tachti-
ger en negentiger jaren De ‘Haaks-
bergse Ondernemersbeurs’ organi-

seerden. Veel bedrijvigheid vanuit de
‘handel’ en veel amusement, kortom
voor elk wat wils en wat opviel een ‘ge-
oliede’ organisatie en veel publiek.

Marcel: ‘ We organiseerden deze beurs
met z’n achten, keihard werken maar
het liep dan ook als een trein. Toen ik
te horen kreeg van de dokter om het
wat kalmer aan te doen, ben ik gestopt
en toen was het jammer genoeg met
de gehele beurs gedaan. De anderen
zeiden er geen tijd meer voor te heb-
ben, zeer spijtig. Dat is vaak ook het
euvel bij goedwillende ondernemers,
het gebrek aan tijd. Vandaar ook deze
‘Stichting Vrienden van Vorden’. Ik
ben ervan overtuigd dat we hier met
zijn allen iets moois neer kunnen zet-
ten. Daar moet je ook het gemeentebe-
stuur bij betrekken. Wij verlangen
vaak wat van de gemeente, maar daar
staat tegenover dat wij als onderne-
mers ook wat moeten laten zien. Wat
dat betreft hebben wij als VOV geluk-
kig goede contacten met de plaatselij-
ke overheid’, aldus een enthousiaste
Marcel Leferink. Wanneer je goed
naar hem luistert, blijkt dat hij zich al
bezig houdt met het jaar 2008. Dan be-
staat de VOV, die in 1948 als winke-
liersvereniging werd opgericht, 60
jaar. Een diamanten jubileum en als
het aan Marcel Lefrink ligt straks ook
een ‘diamanten organisatie’, want
Vorden en omstreken moet dan weten
dat het goed gaat met de VOV!
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bij grote beurt. Afspraak maken niet nodig. Klaar terwijl u wacht.

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

Daewoo en Chevrolet rijders opgelet!
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ridgetoernooiB
Zaterdag 27 januari 2007

aanvang 13.00 uur • “Den Bremer”, Toldijk

BBINSCHRIJVING € 15,00 per paar of € 35,00 per paar inclusief een stamp-
pottenbuffet, te storten op rekening 327421851, t.n.v.
Bridgeclub Bronkhorst, dhr. H. Jansen, Mispelkampdijk 24
te Vorden, o.v.v. de namen en een telefoonnummer.

De inschrijving sluit op 22 januari 2007; 
het in te schrijven aantal paren is gelimiteerd.

SPELLEN 7 ronden x 4 spellen; meesterpunten volgens geldende
schaal N.B.B.

PRIJZEN Een goed verzorgde prijzentafel voor alle lijnen.

OPBRENGST Opbrengst is bestemd voor het Biozand-waterfilterproject
in Oeganda. Ina en Folkert Wijmenga uit Toldijk zijn
ambassadeurs en medewerkers van dit project.

ORGANISATIE Bridgeclub Bronkhorst
Contactpersoon: Hans Jansen, tel. 0575 - 55 18 92
E-mail: hans-jansen@zonnet.nl

LOCATIE Café-Restaurant “Den Bremer”, Z.E. Weg 37,
7227 DG Toldijk, Tel. 0575 - 45 12 05
NB: de speelruimte is rookvrij

Gld.nieuws

Stemmen?
Natuurlijk!
Kijk op de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Een greep uit zijn activiteiten: bestuurs-
lid, secretaris en voorzitter Haaksbergse
Ondernemers Vereniging (in totaal 20
jaar); voorzitter Haaksbergse Onderne-
mersbeurs; voorzitter St. Nicolaasaktie
Haaksbergen, voorzitter medezeggen-
schapsraad basisschool; voorzitter jury
carnavalsoptocht; voorzitter playback
show jeugddrumband en majorettes; ver-
tegenwoordiger KNOV district Twente;
lid commissie Detailhandel en Ambacht
KVK ; lid CBO- commissie (Contactcen-

trum Bedrijfsleven/ Onderwijs; lid en be-
stuurslid CDA Haaksbergen en algemeen
bestuurslid CDA- Twente, daarna raads-
lid en wethouder in deeltijd; zeven jaar
lang s’nachts accordeon gespeeld in
Barthlehiem tijdens de Kennedy- mars.
De hobby’ s van Marcel Leferink zijn: mo-
tor rijden, muziek maken ( piano) , wan-
delen en samen met zijn vrouw er met de
caravan op uit trekken, met een absolute
voorkeur voor Oostenrijk.

Veel bestuurlijke ervaring
Dat de VOV met het aantrekken van Marcel Leferink een ervaren voorzitter in huis
heeft gehaald, bewijst wel zijn staat van dienst in zijn vroegere woonplaats Haaksber-
gen.



� Blank eiken toogkast
b145 x h210 x d50 cm. 2
deuren, 2 laden. In nieuw
staat. € 350,- Blank eiken sa-
lontafel 8 hoekig 95 cm. €

125,- leren relax stoel "Stress
less" kl. groen. € 125,-. 0573-
453741.

� Te huur: carnavalskle-
ding € 15,- per stuk. DS De-
sign, Molenkolkweg 33,
Steenderen. Tel. (0575) 45 20
01.

� Gezocht: te huren perce-
len grasland en of bouw-
snijmaisland. Tel. (06) 10 82
90 14.

� Gevraagd: hulp in de
huishouding 1x per 14 dgn.
4 uur. Tel. (0575) 55 32 55,
liefst na 18 uur.

� Voor het aanmelden van
verkoopbare en veiling-
waardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04
of 55 17 87.

� Gestopt met roken? Let op
de weegschaal! Lukt het
niet u gewicht op peil te
houden bel dan snel. Nieske
Pohlmann (06) 54 32 66 69 /
(0314) 64 13 09.

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

� Te huur in het buitenge-
bied van Vorden, ruime helft
woonboerderij. Met tuin en
mooi vrij uitzicht. Huurprijs €
700,- ex. Brieven onder nr.
N45-1, Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA  Vorden.

� Kamers te huur met vol-
ledig pension. Korte of lange
termijn. Verschillende moge-
lijkheden bespreekbaar. Tel.
(0573) 45 37 60.

� Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

� Cursus/workshop-pro-
gramma KunstKring Ruurlo
februari: Boetseren: 6 och-
tenden v.a. 15-2, Poppen-
kastpoppen maken (leuk
kado voor de (klein)kinderen)
1 en 8-2, Mozaïeken 12-2,
Waxinelichtjeshouder 14-2.
Info en aanvragen programma:
(0573) 45 30 90 of 45 15 99.

� Weduwnaar 46 jr. , 2 kinde-
ren, zoekt leuke lieve vrouw.
Kinderen zijn welkom. Brief
met foto + tel. nr. is antwoord.
Brieven onder nr. R 31-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

� Gevraagd per direct in bui-
tengebied Vorden een zeer
zelfstandige hulp in de huis-
houding. Tel. (06) 533 79 132
(na 19.00 u 0575 - 55 90 97).

� NIEUW!! NIEUW!! In "de
Spil" te Warnsveld. COMBI
BODY & MIND WORKOUT,
bestaat uit westerse en oos-
terse oefeningen.., waardoor
je; meer vitaal gaat voelen,
bewuster wordt van je licha-
melijke mogelijkheden, ruim-
te maakt voor wie je bent,
daardoor meer in jouw kracht
kan gaan staan, met meer
balans in jezelf. Meer info?
0575-525261/06-10484903.

� Doe de uitgebreide voe-
dingsanalyse met gezond-
heidstest. De topprodukten,
gedegen voedingsadvies en
begeleiding van Jerna Brug-
gink doen de rest. Aanko-
men/afslanken/meer energie
(0575) 46 32 05.

� T.h.Auvergne.comf.vrijst.huis.
2/4pers.www.vakantie-midden-
frankrijk.com/lamartiniere.html
tel.0033470667226 (ned.gespr.).

� Cursus: Testen met de
Biotensor. Binnenkort start
ik met deze cursus op een
ochtend. Kosten € 35,00.
Voor opgave en informatie:
Energetisch Therapeute, Joke
Kempers, tel. (0575) 44 19 39
of e-mail:
joke_kempers1@msn.com

� Tarot cursus. Voor wie
belangstelling heeft in het
leren leggen en gebruiken
van Tarot kaarten. Binnenkort
start ik weer met een cursus
voor beginners. De cursus
bestaat uit 6 lessen van 2
uur, 1 keer per 2 weken. Er is
de mogelijkheid voor een
ochtend of avond cursus. Voor
meer informatie of opgave:
Energetisch Therapeute, Joke
Kempers, tel. (0575) 44 19 39
of e-mail:
joke_kempers1@msn.com

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Leer op de juiste manier
NORDIC WALKING met de
juiste techniek: ALFA 247. De
nieuwste instructiemethodie-
ken MET VIDEO-ANALYSE!
Bel. (0575) 46 36 03 of kijk
op www.vitalnowa.nl

Hervormde kerk Vorden
Zondag 21 januari 10.00 uur Dienst van de Eenheid ds. D.
Westerneng mmv Vokate

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 januari 10.00 uur Dienst van de Eenheid in de
Herv. Kerk ds. D. Westerneng, mmv Vokate

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 januari 10.00 uur ds. L.J. Horjus, Didam

R.K. Kerk Vorden
Zondag 21 januari 10.00uur Dienst van de Eenheid ds. D.
Westerneng in de Herv. Kerk mmv Vokate

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 20 januari 17.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 21 januari 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
20/21 januari W.A. Houtman, Vorden tel 0575 55 22 53.
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 dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer
en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u
naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huis-
artsenpost 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. Tiener-
afdeling: 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.

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 storin-
gen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buitenge-
bied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance 
Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige infor-
matie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

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 Woonzorg-
centrum 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 10.00-
12.00 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 Steden-
driehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 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 steun-
punt 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, Lichaams-
gerichte 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.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Aardbeibavaroisevlaai
6-8 stukken € 6,25
Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,25
Zo snoept u de 

pondjes er lekker af

Vicornbrood € 1,95
Multivitaminenmeergranenbrood

Ontbijtkoek per stuk € 1,75

Dagmenu’s
17 t/m 23 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

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

Woensdag 17 januari
Champignonsoep / Spies Hawaï van kip en ananas, kno-
flooksaus, aardappelen salade.

Donderdag 18 januari 
Hachee met aardappelpuree en rode kool / vla flip met bes-
sensap en slagroom.

Vrijdag 19 januari
Runderbouillon met griessnockerln / zalmfilet met dille saus,
aardappelen en groente.

Zaterdag 20 januari (alleen afhalen)
Varkenshaassaté met pindasaus, nasi, rauwkostsalade /
ijs met slagroom.

Maandag 22 januari
Gesloten.

Dinsdag 23 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



GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

RESTANTEN MET75% KORTING

opruiming
40% en 50%

40% KORTING
en HALVE PRIJS
DAMESMODE:
Basler, Josephine & Co, Frank Walder, Gerry Weber,
Rosner, Olsen, Zerres, Gardeur, Mezzo

HERENMODE:
Marco Manzini, MAC, Olymp,
For Fellows, Brax, Com4, M.E.N.S.

Nordic Walking

voor beginners; 

6 lessen € 65,00

vertrek v.a. kasteel Ruurlo 
zaterdag 13 januari 

9.00-10.30 uur 
Inl. tel.: (0573) 45 33 54 of (06) 133 69 804 

o.l.v. Gerlande Gude

Winterdip? 
Lichttherapie kan u
helpen! Meer info:
(0573) 45 21 52 of
(06) 25 57 41 66.

MARTIQUE computers
Een NIEUWE!! computer 

al vanaf á € 249 euro. 
Kijk op onze website www.martique.nl

tel: 06 - 29137732

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Bedroefd delen wij u mede dat onverwacht uit onze
familiekring is weggenomen onze lieve zwager en oom

G.W. Nijenhuis
echtgenoot van Jantje Regelink

op de leeftijd van 76 jaar.

Barchem: G. Brunsveld
M. Brunsveld-Regelink

Zelhem: E. Luimes
R. Luimes-Regelink

Vorden: W. Regelink †
Barchem: H.J. Regelink †

J.G. Regelink-Bouwmeester
Vorden: M. Langwerden

A. Langwerden-Regelink
Neven en nichten

Vorden, 2 januari 2007

Wij betuigen familie, vrienden en kennissen onze
oprechte dank voor het medeleven en de belang-
stelling ondervonden tijdens de ziekte en na het
overlijden van

Hermanus Johannes Antonius
Mullink

Uit aller naam:
M.E. Mullink - Jansen

Vorden, januari 2007

Binnen 10 weken

evenementen-
beveiliger

w w w . g l o b e s e c u r i t y . n l  

tel. (0315) 29 83 45

Voor de vele blijken van belangstelling welke wij na
het plotseling overlijden van mijn man, onze pa en
opa

Robert Koers

mochten ondervinden, willen wij u hartelijk danken.

Corrie Koers-Lichtenberg
Luc
Angelique
Corinne
Isayah
Doweni

Op 2 februari 2007 hopen wij

Bennie en Jo Gosselink
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Wij houden receptie van 14.30–16.30 uur in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

De Banenkamp 10
7251 LV Vorden

Liefde is het enige
wat zich vermenigvuldigd
als je het deelt.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

Tess Caro

Geboren op 11 januari 2007. 

Dirk Jan Wesselink &
Sendy Nijbroek

Zara
Biesterveld 29
7251 VR Vorden
tel. (0575) 555 420

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van
onze zus, schoonzus en tante

Alie Camperman

Vorden: D. Olthof-Camperman

Lochem:H. Camperman
T. Camperman-van Zuilekom

Borculo: J. Camperman
D. Camperman-Bannink

neven en nichten

Vorden, 12 januari 2007. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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Onze vleeswaren worden op onvervalste ambachtelijke wijze bereid,
en dat proeft u! Deze week gebraden gehakt en gegrild spek, vers

uit onze eigen  eerlijke keuken. Ongelofelijk lekker op uw boterham.
Overtuig uzelf, wij snijden graag een plakje voor u af!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Vleeswarenkoopje

Gebr. gehakt +
gegrild spek 2x100 gram € 1.98

Special

Gehaktrondo 100 gram € 1.25

Maaltijdidee

Nasi of bami
per portie (500 gram) € 2.98

Keurslagerskoopje

Shoarmapakket +
5 broodjes + saus 100 gram € 5.50

Kookidee

Kipfilet 4 stuks € 3.98

‘Verdacht lekkere
vleeswaren!’

HERBALIFE:
voor innerlijke en

uiterlijke verzorging
Voeding voor:

aankomen
afslanken
sporten

meer welzijn

Huid en haar 
verzorgingsproducten

Uw welzijnscoach:
J. Bakering

‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30

www.bakema-ruurlo.nl

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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.



Het vroege tijdstip van het gesprek
had alles te maken met het overgaan
tot ‘de orde van de dag’, namelijk op
tijd weer beginnen bij het Zutphense
restaurant ’t Schulten Hues. Een trotse
pa Wilko, was inmiddels druk in de
weer met het serveren van koffie met
gebak. ‘Het gebak is nog over van gis-
teravond, want de prestatie van Roy
moest immers gevierd worden’, zo zei
hij. Vrienden, buren en familie kwa-
men de kersverse kampioen geluk-
wensen aanbieden. Helaas kon vrien-
din Daniëlle niet in de vreugde van
haar geliefde delen, zij lag ziek te bed.
‘Heel erg jammer’, zo vond Roy

Het is trouwens niet iedere kok gege-
ven om door te dringen tot de finale
om het ‘nationaal kampioenschap
voor leerling koks tot 24 jaar’.Daar
gaan eerst voorrondes en een halve fi-
nale aan vooraf. Een aantal kookwed-
strijden die Roy met glans afsloot. Zelf
vergelijkt de Vordenaar de finale wed-
strijd koken, waaraan 10 jonge koks
deelnamen, met een zekere vorm van
topsport. Roy: ‘ Het is zweten, hard
werken en fysiek heel zwaar, waarbij
ook een flinke dosis spanning komt
kijken. De zenuwen houden de meeste
finalisten in bedwang door vooraf een
sigaretje te roken. Dat is inderdaad op-
vallend, bijna alle koks roken’, zo zegt
hij lachend..

Op voorhand was ik al dik tevreden
geweest met een plek bij de eerste
drie. Natuurlijk hoop je de beste te
zijn, maar ik wist dat er uit de regio

Eindhoven zich ook enkele zeer goede
koks voor de finale hadden geplaatst’,
aldus Roy. Voorafgaande aan de finale
had Roy zich voorbereid door te pra-
ten met coach Peter Gast, in het dage-
lijks leven zijn chef bij ’t Schulten Hu-
es in Zutphen. Woensdagavond wer-
den de tien finalisten al in een hotel in
Amsterdam ondergebracht, om zo-
doende donderdagmorgen fit aan de
finale te kunnen beginnen. Roy: ‘Er
werd om 8.00 uur met de voorberei-
dingen gestart. We kregen de op-
dracht om voor vier personen te ko-
ken; één bord voor de jury, één bord
voor de showtafel en twee ‘borden’
voor gasten in het restaurant.

Het ‘voorafje’ bestond uit amuse, daar-
na kreeft waarbij wij zelf de garnitu-
ren mochten verzinnen. Zelf koos ik
voor pompoen, gebakken uiencrème,
wortelcrème en een gepocheerde ei-
dooier. Het hoofdmenu bestond uit ri-
beye (rundvlees, het verlengde van
entrecot), crème van knolselderie,
prei, bonbon van groene kool, gekon-
fijte aardappelen met een krokante ui.
Voor het dessert had Roy zijn keus la-
ten vallen op een ‘warmlopend’ choco-
taartje met een ‘soepje’ van mandarij-
nen en pistache. Daarbij een glaasje
gevuld met een witte chocolademous-
se, compôte van mandarijnen en een
appelbolletje met chocolade.

Toen de finalisten om 15.00 uur met
het koken klaar waren was het aan de
jury met gerenommeerde topchefs als
bijvoorbeeld Luca Rive en Onno Kok-

meijer de taak om het geheel vakkun-
dig te beoordelen. Roy: ‘ Ik had intus-
sen al wel vernomen dat de jury tevre-
den over mij was. Vergeleken bij de an-
dere finalisten had ik voor een moder-
ne wijze van koken gekozen, komt me-
de doordat wij bij Peter Gast ook op de-
ze wijze koken’. De finalisten werden
beoordeeld op bereiding, op smaak,
producten en hygiëne. Roy kwam met
215 punten als overtuigende winnaar
te voorschijn. Tussen het koken door
was de ‘inwendige mens’ bij Roy op
een zijspoor terecht gekomen. ‘Ik heb
de gehele dag bijna niet gegeten,
kwam denk ik gewoon vanwege de
spanning’, zo zegt hij. 
Gezien zijn leeftijd zou Roy Eijkel-
kamp nog een paar keer aan deze wed-
strijd voor jonge koks mee kunnen
doen. ‘ Lijkt me niet handig, ik heb het
hoogste bereikt en dat is genoeg zo’,
aldus de succesvolle kok. Binnenkort
hoopt hij wel mee te kunnen doen aan
een internationale kookwedstrijd in
Oostenrijk. ‘ Voor de rest normaal
mijn werk doen. Verder ben ik mo-
menteel in Apeldoorn nog bezig met
de studie voor gespecialiseerd am-
bachtelijk kok. Deze studie hoop ik
september 2008 af te ronden. In de ver-
re toekomst hoop ik nog eens ‘meester
kok’ te worden. Dat duurt nog even.
Als je geluk hebt kun je deze titel nog
net voor je 40e jaar halen’, zo zegt Roy,
die met het behalen van de titel ‘beste
Nederlandse jonge kok tot 24 jaar’ een
fraaie bokaal, een medaille, cadeau’ s
en prijzengeld in ontvangst mocht ne-
men. Roy: ‘ Het allerbelangrijkste is en
blijft dat een uiterst deskundige vakju-
ry van mening was dat ik de beste was.
Een dergelijke beoordeling voor je ei-
gen vak van kok dat geeft pas echt vol-
doening’.

Vordenaar Roy Eijkelkamp

"Beste jonge kok van Nederland!"

Toen de 20 jarige Roy Eijkelkamp vrijdag in zijn ouderlijke woning naar
beneden kwam om in alle vroegte de pers te woord te staan, moest hij nog
wel even aan het idee wennen dat hij de dag ervoor op de Horecavabeurs
in Amsterdam was uitgeroepen tot de beste jonge kok van Nederland.

Roy krijgt de Jacques Fot trofee uit de handen van topkok Ron Blauw (Foto W. Eijkelkamp)

Ook de drumband o.l.v. Mike de Geest
zal deze morgen acte de présence ge-
ven. U wordt uitgenodigd om deze
muzikale zondagmorgen te komen
luisteren. Het concert begint om 11.30
uur. (zaal open om 11.00). Zowel voor
het orkest als de drumband zijn nieu-
we muzikanten van harte welkom,
dus kom eens luisteren op het concert
of anders op wekelijkse repetitie op de
donderdagavond vanaf 19.30 uur in
Het Dorpscentrum in Vorden.

Nieuwjaarsconcert Concordia
Op zondag 21 januari a.s. houdt
muziekvereniging Concordia haar
jaarlijkse nieuwjaarsconcert in
Het Dorpscentrum in Vorden. Het
harmonieorkest staat onder lei-
ding van de nieuwe dirigent Berjan
Morsink. Het orkest heeft samen
met hem vanaf oktober hard gere-
peteerd,  om een leuk en gevari-
eerd programma ten gehore te
kunnen brengen.

Als speerpunten voor het komende
jaar gaf van der Veen het onderzoeken
of er uitbreiding van de kleedkamers

mogelijk is, zorgen dat alle teams
voorzien worden van trainers en bege-
leiders en samen met de gemeente be-
kijken of de toestand van de velden
verbeterd kan worden. Traditioneel
werden de jubilarissen binnen de ver-
eniging gehuldigd. Van der Veen zette
Gert Bruggink in het zonnetje voor
zijn 50-jarig lidmaatschap, Jan Gol-
stein werd vereerd voor het 40-jarig ju-
bileum. Beide ontvingen een speld en
bos bloemen.

Nieuwjaarsreceptie vv Vorden
Zondag 14 januari hield de voetbal-
vereniging Vorden haar Nieuw-
jaarsreceptie. William van der
Veen blikte in zijn eerste toespraak
als voorzitter van de vereniging te-
rug op 2006. Een goed jaar voor de
vereniging waarin de aanwas bij de
jeugd heeft geleid tot negentien
teamš

Heeft u ook al de nodige tuinboeken
gelezen en reportages in de media ge-
zien? Trends, ideeën  en wensen ge-
noeg, maar hoe vertaal je deze in je ei-
gen tuin? Hoe maak je een tuin waar
je thuis voelt, die bij jou, je huis en
omgeving past? 
Zwaan Hofmeijer van PEIL Z: "Een tuin
ontwerpen is de ruimte vorm geven.
Daarbij staan de wensen van de ge-
bruikers centraal en wordt aandacht
gegeven aan de plek. Iedere tuin is an-

ders en vraagt om een specifieke aan-
pak. Het is een wisselwerking tussen
luisteren, denken en overleggen. Stap
voor stap lopen we door het ontwerp-
proces. Hierbij leren deelnemers hoe
ruimtes in elkaar zitten. Daardoor
wordt er anders tegen de tuin aange-
keken. Niet de beperkingen maar juist
de vele mogelijkheden ervan worden
ontdekt. Men leert gaandeweg eigen
keuzes maken, waardoor het ontwerp
vorm krijgt".
De cursus start eind januari, bestaat
uit 8 lessen en wordt in de Zutphense
binnenstad gegeven. Deelnemers krij-
gen veel individuele aandacht, door-
dat de groepen uit maximaal 6 deelne-
mers bestaan.
Voor verdere informatie: tel. 0575-
515591 of zwizwa@planet.nl

Cursus:  "eigen tuin ontwerpen"
Over twee maanden begint de len-
te. Hoe staat de tuin ervoor?  Wordt
het tijd voor verandering, vernieu-
wing? PEIL Z , bureau voor tuin- en
landschapsontwerp met een eigen-
zinnige visie op ruimtelijke vorm-
geving start de cursus "ontwerp je
eigen tuin"

Commandant Wesselink ging in op de
behoefte aan nieuwe vrijwilligers voor
de brandweer Bronckhorst. Wellicht
dat huisvrouwen/parttimers bijvoor-
beeld in combinatie met een mogelijk-
heid van kinderopvang aan de kazer-
ne uitkomst kan bieden? Burgemees-
ter Aalderink haalde de goede samen-
werking tussen de vier brandweerpos-
ten aan. In de twee jaar dat de posten
samenwerken, is er al veel vooruit-
gang geboekt. Ook stond de burge-
meester stil bij het bliksemincident op
de Vordense begraafplaats op 25 au-
gustus jl. Zeker bij zo'n vreselijk inci-
dent merk je dat men elkaar steunt.   

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd
ook stilgestaan bij twee jubilarissen,
Harry Arendsen 20 jaar en Jan Jansen
met een dienstverband van 25 jaar. Als
afsluiting van het officiële gedeelte
werden de diploma's en certificaten
uitgereikt aan: diploma Hoofdbrand-
wacht: R. Dijkman, E. Lammertink en
R.H.A. Jansen. Certificaat Hoofdbrand-
wacht repressie: D.J. Besselink, F.T.H.A.
Eijkelkamp, M. Kornegoor, H.J. Beren-
pas, M. Leussink en A.J. van Zeijst. Di-
ploma/certificaat brandweerchauf-
feur: E.J. Gr. Jebbink en B.H. Lebbink.
Certificaat Onderbrandmeester re-
pressie: J.J. Blom.

Druk jaar voor Vordense brandweer

2006 was een druk jaar voor de Vordense brandweer. Dit zei postcomman-
dant Bennie Hekkelman zaterdag tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het
korps rukte 80 keer uit voor diverse meldingen. Van woningbrand tot een
boom over de weg en van ongeval tot schoorsteenbrand. Aandacht ver-
diende volgens Bennie het aantal loze meldingen van de diverse brand-
meldinstallaties. Vorig jaar waren dit er 21. Het merendeel van de loze
meldingen is helaas te wijten aan verkeerd gebruik. "Wij willen dit jaar ge-
bruikers gaan begeleiden bij het juiste gebruik. Na iedere melding vindt
overleg plaats met de gebruiker over de oorzaak van de melding. Op deze
wijze willen we het aantal loze meldingen sterk terugdringen. We maken
immers gebruik van vrijwilligers en de goedheid van hun werkgevers."

Jubilarissen Jan Jansen en Harry Arendsen

Bij de varenliefhebbers is het Groot en
Klein Starink wel degelijk bekend; op
een vrij kleine oppervlakte van 50 ha.
kent het Starink 8 verschillende soor-
ten varens en dat is niet misselijk. Bui-
ten de varens heeft het gebied nog
veel meer te bieden, o.a. een afwisse-

lend, kleinschalig Achterhoeks land-
schap. Door de betrekkelijke rust die
er heerst, komen er veel verschillende
dieren voor, m.n. vogels. Voor velen is
onbekend dat de voorvaderen van de
bekende dichter Staring van dit goed
afkomstig zijn. Kortom; er is veel over

het Groot en Klein Starink te vertellen
en onze ervaren natuurgids zal dat
dan doen ook. Start is om 14.00 uur bij
de Witte Smid, nabij de spoorwegover-
gang in de wg Warnsveld - Lochem. 

Ten behoeve van natuur- en milieube-
scherming wordt er aan de deelne-
mers een bescheiden bijdrage ge-
vraagd. Voor eventuele nadere info
kan men kontakt opnemen met Job
Teeuwen, Velhorst 1, 7241 TB Lochem,
0575 - 431198 (na 18.00 uur).

De nieuwjaarswandeling van het Wereld Natuur Fonds leidt dit jaar, op zon-
dagmiddag 21 januari, door het natuurgebied het Groot en Klein Starink,
nabij de spoorbaan Zutphen-Winterswijk. Het terrein behoort tot het land-
goed Hackfort in Vorden en vormt een onbekende grootheid. Ten onrechte,
want deze terreinen behoren tot de mooiste wat Hackfort te bieden heeft.

Wereld Natuur Fonds



Het is al weer vier jaar geleden dat de
Vordense dialectband Kas Bendjen
met het idee kwam om op de zater-
dagavond van de Zomerfeesten in de
feesttent voor Hotel Bakker een song-
festival te organiseren. Terugkijkend
op de afgelopen edities zegt frontman
Hans Krabbenborg: "Het is elke keer
weer een feestje om te doen. Ik wist
niet dat er zoveel zangtalent in Vor-
den en omstreken rondliep. Daarnaast
is het een echte publiekstrekker. Over-
al in de regio beginnen ze het het
songfestival te kennen. Er komen echt
duizenden mensen op af."

INSCHRIJVING
Het Vordens Songfestival werd het af-
gelopen jaar gewonnen door Merel

van Laake. Vraag is natuurlijk wie haar
dit jaar gaat opvolgen. De inschrijving
voor het Vordens Songfestival is in-
middels van start gegaan. Organisator
Kas Bendjen zoekt zestien nieuwe kan-
didaten. "In principe kan iedereen
zich opgeven. Je hoeft geen superta-
lent te zijn, maar we proberen wel een
bepaald niveau na te streven", zegt
Hans Krabbenborg. Verder wordt bij
de uiteindelijke selectie rekening ge-
houden met het feit dat er voldoende
diversiteit in de optredens zit. "Je moet
geen vijf Anoukjes na elkaar hebben",
aldus Hans Krabbenborg. 
Deelnemers voor het Vordens Songfes-
tival kunnen zich telefonisch opgeven
door te bellen naar (0575) 55 63 20
(tussen 18.00 en 20.00 uur).

Inschrijving Vordens Songfestival van start:

Nieuw zangtalent gezocht

Organisator Kas Bendjen is op zoek naar nieuw zangtalent voor de 5e edi-
tie van het Vordens Songfestival. De inschrijving hiervoor is begin deze
maand van start gegaan. Het Vordens Songfestival wordt op zaterdag 21
juli gehouden.

Wie wordt dit jaar de opvolger van winnares Merel van Laake? 

Het Vordens Songfestival staat elk jaar garant voor een volle feesttent!

FLASH
De competities zijn weer begonnen na
de feestdagen. Alle teams kwamen in
actie, het recreantenteam zelfs al weer
twee keer.

Recreantenteam
Dit team speelde twee keer in de vol-
gende samenstelling. Beppie en Gees-
ke Menkveld, Frans van Gils en Theo
Huntink. Vorige week zondag werd te-
gen Didam gespeeld. Beide heren ver-
loren hun enkelspel. Beide dames
wonnen hun enkelpartij. Dat badmin-
ton een onvoorspelbaar spelletje is
blijkt wel uit de uitslagen bij de dub-
belspelen. Nu wonnen de heren ter-
wijl de dames verloren. De mixed-
partijen werden gelijkelijk verdeeld.
Didam - Flash: 4-4.

Afgelopen zondag werd tegen Does-
burg aangetreden. Doordat het team
vorige week al weer had gespeeld zat
het goed in het ritme. Drie van de en-
kelspelen werden gewonnen. Daarna
werden beide dubbelspelen gewon-
nen. Één mixed ging verloren maar
het andere werd gewonnen. 
Doesburg - Flash: 2-6.

Mixed team
Zondag werd tegen Thuve (Duiven)
aangetreden door Marian te Riele, Ma-
rian Hulshof, Rody Bos en Peter van
Dijk. De thuiswedstrijd tegen Thuve
was met 6-2 verloren. Nu werd er hard
gewerkt. Rody wist in een spannende
driesetter zijn enkel te winnen. Peter
verloor nipt. Omdat Marian te Riele
haar enkelspel won en Marian Huls-
hof het hare verloor stond het 2-2 na
de enkelspelen. In het herendubbel
moesten Rody en Peter nog even aan
elkaar wennen. De eerste set ging ver-
loren maar daarna kwamen zij sterk
terug en wonnen de volgende twee
sets. De dames verloren helaas het da-
mesdubbel. De mixen zouden beslis-
send zijn. Peter en Marian te Riele

wonnen de eerste mixed maar Rody
en Marian Hulshof verloren nipt het
tweede mixedspel. Het was een goede
wedstrijd met een gelet op het spel-
beeld voor beide teams toch wel bevre-
digende uitslag. Thuve - Flash: 4-4.

Herenteam
Het herenteam speelde donderdag-
avond thuis tegen Thuve.  Dat team
staat bovenaan in de competitie. Aan-
getreden werd met Niels Lijftogt, Vin-
cent van Hal, Frans van Gils en Myckel
Eulink. De laatste twee als invaller en
tegen een team dat bovenaan staat
dan weet je zeker dat het een moeilij-
ke wedstrijd wordt. Ondanks een aan-
tal driesetters gingen alle partijen he-
laas verloren. Flash - Thuve: 0-8.

Jeugdteam
Het jeugdteam kwam thuis in actie te-
gen LBC uit Lichtenvoorde. Zowel de
enkelspelen als het heren- en dames-
dubbel werden gewonnen. Erik van
Hoffen, Carlos Waenink, Ilse van Dijk,
Vera Velhorst en Femke Nab deden
goed hun best. Van de mixen ging er
helaas één verloren. Totaal dus een
klinkende overwinning van het jeugd-
team en ze blijven goed in de top mee-
doen. Flash - LBC: 7-1.

OPROEP
Nu het nieuwe jaar is begonnen heeft
een ieder goede voornemens. Flash no-
digt u uit om samen met uw partner,
buurman/-vrouw of vriend/vriendin
eens te komen badmintonnen. Bad-
minton is een gezelligheidssport maar
ook een sportieve bezigheid om fit
door te blijven. 

U mag drie keer gratis komen probe-
ren. De vaste speelavond is donderdag
van 19.30-22.00 uur in sporthal het
Jebbink. 

Wij hopen van harte een aantal nieu-
we mensen te mogen ontmoeten.

B a d m i n t o n

Dit noemen 
we pas 
opruimen!

Totale
wintercollectie

Dames-, Heren- en
Nachtkleding

deze week
tot

50%
KORTING

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80, www.duthlerzutphen.nl
(v.a. ziekenhuis ri. De Stoven - rotonde rechts - 2e str. links) 

hasseloschilders@wanadoo.nl

Groenloseweg 13

7261 AM RUURLO 

Tel. (0573) 451287

Voor al uw behang en 
binnenschilderwerk

Nu met winterschilder prijzen

HASSELO SCHILDERS

UW VAKMANSPECIALIST



Leden van de seniorenorganisaties
ANBO, PCOB en Unie KBO, in de regio's
Lochem, Ruurlo, Vorden, Warnsveld,
Zutphen en wijde omgeving, kunnen
voor informatie en aanmelden dage-
lijks, tussen 10.00 en 17.00 uur, terecht
bij het secretariaat van de ANBO-afde-
ling Vorden, tel. (0575) 552003. Ook
niet-leden, die de belangenbeharti-
ging van de seniorenorganisaties een
warm hart toedragen en ze daarin ook
daadwerkelijk willen steunen door lid
te worden, kunnen eveneens gebruik
maken van deze financieel aantrekke-
lijke keuringsmogelijkheid.

Rijbewijskeuringen 70-plussers
De eerstvolgende medische keurin-
gen voor 70-plussers, ten behoeve
van de vernieuwing van het rijbe-
wijs, vinden plaats op zaterdag 27
januari en zaterdag 24 februari
2007 in het Woon- en Zorgcentrum
"De Wehme", Nieuwstad 32 te Vor-
den. 

Om onnodig wachten op het nieuwe
rijbewijs te voorkomen adviseert het
Centraal Bureau Rijvaardigheid om
het nog in gebruik zijnde rijbewijs
tijdig op geldigheidsduur te contro-
leren.

KRACHTPITTER
Het nieuwe meergranenbrood is voor-
al voor mensen die aan het begin van
het jaar weer verantwoord met hun
gezondheid aan de slag gaan. Veel
mensen beginnen het nieuwe jaar
met allerlei goede voornemens en
van Asselt  de Echte bakker wil ze daar
graag een handje bij helpen. Het nieu-
we brood is de Krachtpitter. Het is een
stevig, compact maar ook mals brood.

Het is gemaakt op basis van volkoren-
meel en bevat een hele reeks van za-
den en pitten. 

Bovendien bevat het brood veel water,
waardoor de zaden en pitten niet hard
aanvoelen en het brood heerlijk mals
is. Voor mensen die lekker gaan bewe-
gen is het brood ideaal. Doordat het
een compact en voedzaam brood is,
heb je al snel een gevuld gevoel.

Goed begin van het jaar bij de Echte Bakker

Nieuw product en volop actie
Van Asselt de Echte Bakker uit Vorden en Warnsveld wil  dit jaar goed la-
ten beginnen voor zijn klanten. Hij introduceert daarom een nieuw com-
pact en gezond meergranenbrood.

Ondanks de teleurstelling van het niet
halen van de finale ging het in de ver-
liezersronde ook lekker fanatiek,
maar zeer sportief. Na de poulewed-
strijden bleek dat De Boonk en de
Amazing Norde’s zich geplaatst had-
den voor de finale. De Boonk was na
het nemen van strafschoppen uitein-
delijk de betere. PvaB won de wed-
strijd om de 3e plaats met 4-2 van O-
Oe.

In de finaleronde was Geo United de te
kloppen ploeg. Dit team had de laatste
2 jaar beslag weten te leggen op de ti-
tel, en was ook nu torenhoog favoriet.
Het plaatste zich met 3 andere teams
dan ook moeiteloos voor de kruisfina-
le. Daarin liep het helaas tegen een ne-
derlaag aan zodat de Olde Lettink wis-
selbokaal nog een paar jaar mee kan.
Broadworst United was met 2-1 te
sterk en plaatste zich dus voor de fina-
le. De andere kruisfinale ging tussen
Smederij Oldenhave en Strada Sport.

De laatste won met 2-1 maar beide
ploegen waren zeer aan elkaar ge-
waagd. In de finale was Strada Sport
de bovenliggende partij, maar de doel-
man van Broadworst United hield zijn
team op de been. Heel even leek het
nog op een verlenging uit te draaien,
maar vlak voor tijd scoorde Strada
Sport de uiteindelijk beslissende 2-1.
De kruisfinale tegen Geo United had
het team van Broadworst United waar-
schijnlijk te veel kracht gekost. Bij de
prijsuitreiking bedankte organisator
Jeroen Tijssen de vele vrijwilligers en
sponsoren die dit toernooi een warm
hart toe dragen.

Ook reikte hij  de fairplay bokaal uit
aan Gebr. Arends, die volgens de heren
scheidsrechters nog net iets sportiever
waren dan de 15 overige deelnemers.
Volgend jaar staat er voor het eerste
weekend van januari opnieuw een
toernooi om het Vordens zaalvoetbal-
kampioenschap op het spel.

Zaalvoetbaltoernooi Velocitas

Op 6 en 7 januari was het een drukte van belang in sporthal’t Jebbink. Er
werd nl. gestreden om de Vordense zaalvoetbaltitel. Hiervoor hadden 16
teams zich ingeschreven. Zaterdag’s werden er 4 poules gespeeld om te
zien wie zich voor de finaleronde plaatsen kon. De 2 beste ploegen gingen
door terwijl de overige op zondagmorgen gingen strijden om de titel “De
beste van de verliezers’’.

De kleurplaat stond in het teken van
het afgelopen FIM Motocamp dat de
motorclub het afgelopen jaar heeft ge-
organiseerd.  De eerste prijs was voor
Nomi Westerik, de tweede prijs voor
Ellen Nijenhuis en de derde prijs voor
Frank Luesink. 

De winnares van de eerste prijs mag
ook nog een keer een ritje maken in
een zijspan. De prijzen werden uitge-
reikt door Bert Regelink, voorzitter
van de Motocamp commissie en Anja
Brummelman, ontwerpster van de te-
kening.

Prijsuitreiking kleurwedstrijd

Afgelopen zaterdag zijn de prijswinnaars van de kleurwedstrijd van mo-
torclub VAMC de Graafschaprijders in het zonnetje gezet.

PR REGEN IN LICHTENVOORDE
Tijdens de zwemwedstrijd Minioren
Opstap deel 3 in Lichtenvoorde afgelo-
pen zondagmiddag, waaraan de Ber-
kelduikers uit Lochem hebben deel ge-
nomen, zijn weer vele records gesneu-
veld. Deze groep van de selectie had er
enorm veel zin in om het nieuw aan-
geleerde in de praktijk te brengen.
Voor enkelen was het zelfs de tweede
wedstrijd van het weekeind. Op het
programma stonden de lange afstan-
den 200, 400 en zelfs 800m. waar met
spanning naar werd uitgekeken. Op-
merkelijke prestaties werden er gele-
verd door oa. Frank Haijtink, Thomas
Luchies en Loes v.d. Linden welke op
de 200m. vrijeslag hun PR met vele se-
conden verbeterden. Op de 400m. vrij-
eslag werden er prachtige tijden ge-
zwommen door oa. Rick Haijtink en
Harmen van Middelkoop. Van de 34
starts eindigden er maar liefst 29 in
een nieuwe besttijd, een ware PR re-
gen van deze Berkelduikers. De vol-
gende wedstrijd zal plaats vinden op
17 februari in Lochem - aanvang 17.00
uur. De volledige uitslag zal worden
geplaatst op www.berkelduikers.nl

1e plaatsen waren er voor:
Merel Wilgenhof: 800m. vrijeslag
Han Nijland: 400m. vrijeslag
Sanne ten Have: 800m. vrijeslag
Richard Ebbers: 400m. wisselslag

2e plaatsen waren er voor:
Thomas Luchies: 200m. vrijeslag
Milou Tjoonk: 400m. vrijeslag
Daan Nijland: 400m. wisselslag

3e plaatsen waren er voor:
Loes van der Linde: 200m. vrijeslag
Niels Tjoonk: 400m. vrijeslag

GOEDE SCORE BERKELDUIKERS
Afgelopen zaterdag werd in Almelo de
3e wedstrijd uit de landelijke vereni-
gingscompetitie gezwommen. On-
danks  de promotie vorig seizoen be-
zet de Berkelduikers na 2 ronden een
prima 6e  plaats van de 15 verenigin-
gen. De selectie leden van de Berkel-
duikers moesten weer veel individuele
starts maken (totaal 59 maal) het gehe-
le team presteerde bijzonder goed.
Ook de estafetteploegen (5 starts) wa-
ren weer in goeden doen en droegen
zodoende hun steentje bij voor een
goed eindresultaat. Met 27 ereplaat-
sen en vele goede PR's (34 maal) werd
dan ook goed gescoord. Zeer opval-
lend was de tijd van Milou Tjoonk op
de 200 schoolslag, met ruim 12 secon-
den verbeterde ze haar PR en ondanks
een foute aantik (diskwalificatie) werd
wel een limiet voor de NJK voor ko-
mende zomer neer gezet. Met het
zwemmen van een limiet konden ook
Arjan Nijman en Richard Ebbers terug
zien op een geslaagde wedstrijd. De
volgende wedstrijd uit de verenigings-
competitie zal plaats vinden op 17
maart in Lochem. De volledige uitslag
zal worden geplaatst op www.berkel-
duikers.nl

1e plaatsen waren er voor:
Milou Tjoonk: 50m. schoolslag
Daan Nijland: 50m. schoolslag
Sanne ten Have: 200m schoolslag
Anne Carlijn Bakker: 100m. rugslag
Niels Tjoonk: 100m. rugslag
Carmen Seesing: 50m. vrijeslag
Estafetteploeg jongeren mix (1): 4x
25m. schoolslag

2e plaatsen waren er voor:
Estafettepl. dames: 4x 100m. Wisselslag
Sander Wissink: 50m. schoolslag
Marieke ten Have: 50m. vlinderslag
Berjan Ebbekink: 50m. vlinderslag
Merel Wilgenhof: 100m. rugslag
Daan Nijland: 100m. rugslag
Daan Brinkerink: 50m. vrijeslag
Sanne ten Have: 200m. rugslag

3e plaatsen waren er voor:
Estafettepl. heren: 4x 100m. wisselslag
Merel wilgenhof: 50m. schoolslag
Niels Tjoonk: 50m. schoolslag
Carmen Seesing: 50m. vlinderslag
Daan Brinkerink: 50m. vlinderslag
Elsemieke Lever: 50m. vrijeslag
Mark Wentink: 200m schoolslag
Lotte Eijsing: 100m. rugslag
Luuk Nijland: 100m. rugslag
Richard Ebbers: 200m. rugslag
Estafettepl. meisjes: 4x 50m. wisselslag
Estafetteploeg jongeren mix (2): 
4x 25m. schoolslag

Z w e m m e n

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

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

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

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

JANUARI
17 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
18 de Vordense Pan klootschietgroep
23 Passage Vrouwenbeweging Turkse

Vrouwengroep Elele
24 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
24 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege
25 de Vordense Pan klootschietgroep
25 PCOB Vorden Jaarvergadering in

het Stampertje
27 ANBO Rijbewijskeuring 70-plussers
31 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege

AGENDA VORDEN

De cursus richt zich op de ambachte-
lijke kant van het schrijven, dus het
gedeelte wat valt aan te leren. 

Er wordt niet met lesmateriaal gewerkt
maar met opdrachten. Opdrachten
omdat men eerst moet leren voor

anderen te schrijven, voordat men voor
zich zelf en anderen kan schrijven. 

Schrijfstijl speelt in deze cursus geen
rol. Structuur is het kernbegrip: hoe
geef ik een verhaal vorm. 

Er wordt gestreefd naar het aanleren
van een algemene vaardigheid. 

Onverschillig of de cursist interesse
heeft voor fictie of non-fictie, reisver-
haal, kort verhaal of roman. 

Men kan zich bij de bibliotheek aan de
Dorpsstraat aanmelden.

Hoe vertel ik een verhaal?
De bibliotheek in Vorden organi-
seert vanaf dinsdag 23 januari in
acht lessen een schrijfcursus over
het onderwerp ‘Hoe vertel ik een
verhaal’. Deze cursus die wekelijks
in de bieb vanaf 20.00 tot 22.00 uur
plaats vindt, wordt gegeven door P.
Kastelen, docent aan ROC Aventus.

De Nederlandse Genealogische Vereni-
ging afdeling Achterhoek en Liemers
organiseert op zaterdag 20 januari in
"het dorpscentrum" te Vorden een bij-
eenkomst met bovengenoemd thema.
De zaal is open om 13.00 uur. Spreek-
ster is Yvette Hoitink. Yvette Hoitink is
een autoriteit op het gebied van ge-
nealogie & internet. 

Zij doet al aan genealogie vanaf 1999
en weet veel over het gebied Winters-
wijk en Bredevoort, maar niet alleen
over dat gebied. Ook is ze met een
groep Achterhoekers naar Wisconsin

geweest voor een contact met nazaten
van Achterhoekers. Zij studeerde Tech-
nische Informatica aan de TH Twente.
In 1997 startte ze samen met Remco
Hulshof een eigen bedrijf. Ze werken
veel voor archiefinstellingen, waarbij
Yvette afspraken maakt met opdracht-
gevers, waarna Remco aan de slag gaat
om dat te realiseren. 

Op deze middag wandelt ze met u
over het WWW en geeft daarbij zeer
veel informatie en tips. Een prima ge-
legenheid om aan de weet te komen
wat is er allemaal te vinden is en voor-
al hoe je er moet zoeken. 
Voor alle aanwezigen is er een lijst van
de vele linken op het gebied van de ge-
nealogie. Deze lijst is ook digitaal ver-
krijgbaar bij Herman van Aken via in-
fo@geneaken.nl Kortom, het belooft
een interessante bijeenkomst te wor-
den voor iedere stamboomonderzoe-
ker en beginner.

Genealogie en Internet
Een hot item voor ieder die aan het
speuren is naar zijn of haar voor-
ouders, maar ook voor ieder die
daar eens mee wil beginnen. Er is
inmiddels al heel veel te vinden op
het Word Wide Web, maar je moet
wel weten hoe je dat het beste kunt
doen.



Krachtpitter
stevig, mals 
en gezond

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 20 januari.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

NU VAN 2,50 VOOR € 2.25 

WALDKORNBROODJES

NU voor € 0.35
per stuk

SLAGROOMTAARTJE

6 pers. NU voor € 6.95 
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BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN 
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

OR PU A !R !TYE
OR  PU A !R ! TYE

PRESENTEERTPRESENTEERT

LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

FEESTEN !FEESTEN !
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THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

HIKE

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

De Pomoloog
Marcel Tross

Voor al uw aanleg
en onderhoud van
uw boomgaard en tuin. 

Tel. (0545) 29 30 03, 
mob. (06) 22 33 06 26.

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij

Uitgeverij

Ontwerp en lay-out

Printing on demand

Stansen/verpakkingen

Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net

“NIEUWJAARS- 

CONCERT” 

zondag 21 januari 2007 

aanvang 11.30 

Dorpscentrum Vorden 

toegang gratis 

orkest o.l.v. Berjan Morsink 

drumband o.l.v. Mike de Geest 

uur

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Voor het
bijzondere 

tuinontwerp

0575- 51 55 91

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nuvemaa 

Uitvaartverzekeringenn iss 

eenn bloeiendee organisatiee 

enn   richtt  zichh opp dee 

verkoopp vann 

ui tvaartverzekeringen.. 

 

Nuvemaa iss bi jnaa 600 jaarr 

actieff alss 

ui tvaartverzekeraarr opp dee 

Nederlandsee markt..  Alss 

eigenzinnigee enn 

ambit ieuzee marktspelerr 

heeftt Nuvemaa dee 

afgelopenn jarenn eenn grotee 

groeii  gereal iseerd.. 

 

Bi jj  Nuvemaa zi jnn ruimm 755 

adviseurss werkzaamm inn dee 

buitendienst..  Dee 

adviseurss werkenn nauww 

samenn mett dee plaatsel i jkee 

ui tvaartondernemerr off 

ui tvaartvereniging.. 
 

 

 

 

SOLLICITEERR DIRECTT   

 

OP:: 

 

WWW.NUVEMA.NL 

Nuvema is continue op zoek naar goede mensen. Door de grote 
groei is Nuvema op zoek naar meerdere kandidaten voor de functie 
van:

Verkoopadviseurr (m/v)) 
Flink wat bijverdienen!

Dee functiee 

Het verkopen van uitvaartverzekeringen aan nieuwe relaties. U bezoekt

hen thuis, meestal ’s middags en ’s avonds. U maakt uw eigen afspraken

en deelt dus zelf uw agenda in. U heeft dus veel vrijheid en kunt hier mee

omgaan. U bent een pionier en bent gewend om met targets om te gaan.

Targets zijn voor u niet bedreigend maar een uitdaging!

Maar wij laten u niet zwemmen. Integendeel! Bij alles wat u onderneemt

staan wij u met raad en daad terzijde. Een intensief trainingsprogramma

maakt deel uit van de opleiding.

Kandidatenn voorr dezee functiee herkennenn zichh inn hett volgendee 

profiel ::  

• Opleiding op MBO-niveau;

• In bezit van rijbewijs B en eigen auto.

NUVEMAA biedtt u:: 

• Een uitstekende functie (parttime of fulltime) met vrijheid en volop

ruimte voor eigen initiatief;

• Salarisindicatie € 35.000,- tot € 40.000,- mogelijk;

• Een auto- en onkostenvergoeding.

Uww reactie:: 

Herkent u zich in dit profiel, dan kunt u uw reactie binnen 14 dagen sturen

naar: NUVEMA NV, t.a.v. mevr. D. Hartgers, Postbus 6, 3740 AA Baarn,

email: info@nuvema.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Vorden

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag
18 januari

aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

„Er is meer... ...”
dinsdag 23 JANUARI 2007

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur

Praktijk voor Coaching en Bewustwording

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 61 32

OPRUIMING
BIJ DE WOONWINKEL VAN WARNSVELD

• GORDIJNSTOF, diverse couponnen ca. 3 mtr. nu € 25,00
• GLASGORDIJNEN couponnen 50–70% korting
• MEUBELSTOF, diverse couponnen 20–50% korting en meer
• TAPIJT, kleine couponnen bijna voor niets
• DEKSERVETTEN, diverse maten en kleuren nu 50% korting

KAMERBREED TAPIJT:
• PARADA PARLANDO, zuiver scheerwol, 400 cm breed van 175,- nu € 159,00 p/m
• DESSO ECOTONE 100% polyamide, 400 cm breed van 136,- nu € 119,00 p/m
• BONAPARTE MONTANA, anhon garen, 400 cm breed van 189,- nu € 165,00 p/m
• VINYL NOVILON NOVA, 200-300-400 cm breed van 27,80 nu € 25,00 p/m

AANBIEDINGEN IN GORDIJNSTOFFEN:
• SUNSIDE FOGGIA, 4 kleuren, 140 cm breed van 27,10 nu € 23,95 p/m
• DOUSAARD HL 40, 140 cm breed van 22,85 nu € 17,95 p/m
• RIBSTOF, kwal. Benfica van 30,20 nu € 24,95 p/m
• HET SLIMME GORDIJN VAN EGGER, div. kwaliteiten nu 10% korting
• BREIGARENS, div. soorten nu 10-20-30% korting
• PLOEG STOF CORTINA, 49 kleuren, 140 cm breed van 45,- nu € 39,00 p/m
• CANTO, 100% Trevira CS, 6 kleuren, 140 cm breed van 61,10 nu € 52,50 p/m
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WIE WIL DAT NU NIET?
Voor iedereen die in 2007 best wat
meer ruimte, tijd, rust en overzicht
kan gebruiken start binnenkort de
cursus "ruimte maken". U leert in 6
lessen hoe u weer toe kunt komen
aan de leuke dingen in uw leven. U
gaat achterstallige klussen weg-
werken en zorgen dat u thuis in
een ontspannen sfeer kunt bijko-
men van de hectiek van alledag. 

"Ons huis is de plek waar we tot rust
willen komen, waar we niet eindeloos
willen zoeken naar in het niets ver-
dwenen autosleutels of ruzie maken
over nog steeds rondslingerende rom-
mel". Maar voor een goed lopende
huishouding moet je tegenwoordig
over heel wat talenten beschikken. 

Alleen al voor het bijhouden van ver-
zekeringen en toeslagen, het kiezen
van de meest geschikte telefoon- en in-
ternetaanbieders en het verzamelen
van alle ingrediënten voor het invul-
len van de belastingpapieren moet je
van goede huize komen. En dan heb-
ben we het nog helemaal niet over al-
le kasten die steeds te klein blijken en
allerlei stapels die maar niet vanzelf
weg willen gaan. 

Als u dan ook nog te kampen heeft ge-
had met enige tegenslag (ziekte, werk-
of relatieproblemen) en daardoor een
tijdlang minder aandacht heeft kun-
nen besteden aan uzelf of aan uw huis
kan het gebeuren dat u door de bo-
men het bos niet meer ziet en écht
niet meer weet waar u beginnen
moet. 

In deze cursus leert u weer ruimte te
maken. Ruimte voor uzelf, ruimte in
uw huis, ruimte in uw kasten, ruimte
in uw hoofd en in uw hart. Meer over-
zicht en meer tijd zorgen dat u tot rust
kunt komen, en niet meer overal in
huis dingen zult tegenkomen waar u
"eigenlijk" nog wat mee moet, en waar
u steeds meer als een berg tegenop
gaat zien. U kunt uw energie tenslotte
beter besteden aan de zaken die u
graag doet en de doelen die u graag
nog eens zou willen bereiken.   

Deze cursus is bestemd voor een
groepje van 6 mensen die om de 2 we-
ken bijeenkomen. Er is veel persoonlij-
ke aandacht en iedereen maakt zijn of
haar eigen plan-van-aanpak. Met af-
wisselende huiswerkopdrachten kan
iedereen thuis direct aan de slag.

Aan bod komen:  energievreters en
tijdspaarders, bewaren of wegdoen,
eenvoudiger leven, weerstanden en
valkuilen, logisch opbergen, keuzes
maken en ook eens nee kunnen zeg-
gen, goede opruimgewoontes, einde-
lijk een goed werkende administratie,
rommelige huisgenoten en mooie,
praktische opbergoplossingen. 

Na 3 maanden is de administratie op
orde, zijn achterstallige opruimklus-
sen geklaard en nieuwe gewoontes
aangeleerd. Opgelucht en opgeruimd
is er dan weer tijd en ruimte voor de
dingen waar u juist energie van krijgt.
Voor meer informatie : Jacquelien
Koopman, binnenhuisarchitecte en
opruimcoach, telefoon 0575-513426,
website www.burobinnenkant.nl

Meer ruimte, tijd, rust 
en overzicht!

U krijgt een heel andere kijk op uw ei-
gen huis en voor elke ruimte die u aan
wilt pakken tekent u de meest prettige
indeling. Gaandeweg worden de fijne
kneepjes van het ontwerpen u duide-
lijk, zodat u leert hoe u aantrekkelijke
kanten van een ruimte mooier uit
kunt laten komen, en hoe u bijvoor-
beeld meer breedte of bewegingsruim-
te kunt bereiken.  
Kleur, verlichting, materiaalkeuze,
meubelstijlen en aankleding komen
aan bod. U maakt uw eigen keuzes,
zoekt uw eigen stijl,  die precies past
bij u én bij uw woning. U vindt uw per-
soonlijke en 'eigen' creatieve oplossin-
gen.  Naast het zoeken naar rust, ruim-
te, licht en sfeer wordt er ook aan-
dacht besteed aan heel praktische op-
lossingen, bijvoorbeeld hoe al uw spul-

len mooi en handig opgeborgen kun-
nen worden. Er ontstaat een inrich-
tingsplan dat in verschillende fases
kan worden uitgevoerd, waarbij de uit-
daging natuurlijk des te groter is om
met een beperkt budget toch hele
mooie resultaten te bereiken.

Deze cursus is zowel bestemd voor
mensen die gaan bouwen of verbou-
wen als voor mensen die zonder al te
grote ingrepen op basis van hun be-
staande situatie nieuwe woonideeën
willen opdoen. Daarnaast is de cursus
ook leuk voor mensen die het wonen
zelf als een creatieve uitdaging zien en
het fijn vinden om zich daarin te ont-
wikkelen. Er kunnen hooguit 5 perso-
nen per cursus meedoen, zodat er veel
persoonlijke aandacht is voor elk af-
zonderlijk plan. Aardig is ook dat er
ruimte is om met elkaar mee te den-
ken. De cursus bestaat uit 12 wekelijk-
se lessen van 21/2 uur en 1 dag excursie.
Deelnemers moeten rekening houden
met af en toe een uurtje huiswerk.
Cursusdata en tijden worden geza-
menlijk vastgesteld. Voor meer infor-
matie kunt u bellen met Jacquelien
Koopman (0575) 51 34 26 of kijken op
de website: www.burobinnenkant.nl
U bent van harte welkom!

Cursus binnenhuisarchitectuur
Wilt u in het nieuwe jaar graag
eens wat veranderen aan de inrich-
ting van uw huis of een nieuwe
keuken uitzoeken? En weet u ei-
genlijk niet precies hoe en waar te
beginnen? Dan hebt u geluk, want
binnenkort start Jacquelien Koop-
man opnieuw de cursus interieu-
rontwerpen, waarbij u stap voor
stap  leert welke mogelijkheden er
zijn voor uw eigen woonruimte.

Kinderen uit de groepen 7 en 8 van elf
scholen doen mee aan de rondleiding.
Op de scholen wordt tevens aandacht
besteed aan de politiek en hoe de ge-
meente werkt. Een raadslid zal tijdens
de les hierover vertellen. De 27 leerlin-
gen van de Zelhemse basisschool wer-
den in drie groepen verdeeld. Samen
met een raadslid krijgen de kinderen
opdracht om een aantal vragen op te
lossen. Daarvoor moeten ze over de af-
deling speuren naar de antwoorden. 
De eerste opdracht was op het ge-
meentekantoor bij de afdeling Veilig-
heid, vergunningen en handhaving
(VVH). Verder werd de afdeling Open-
bare werken (OW) bezocht. Hierna
ging de rondleiding verder op het ge-
meentehuis en werd bij Publiekszaken
het antwoord op het formulier ver-

meld. Vervolgens gingen de kinderen
naar de Griffie en de afdeling Werk,
inkomen en zorg. Tot slot kwamen al-
le drie groepen weer samen in de
raadszaal. 
De kinderen vonden het best span-
nend. "Je kon alles vragen en kijken
wat eigenlijk privé was", zegt één van
hen. Enkele kinderen waren al eens
eerder in het gemeentehuis geweest.
"Met m’n moeder voor een paspoort",
zegt een meisje spontaan. 
Griffier Gert-Jan Mugge vond dat de
kinderen zich goed hadden ingeleefd
op de gekregen opdracht. "Ze stelden
goede vragen". 
De anderen tien scholen maken later
een rondleiding. Voor de leerlingen
van de zeven basisscholen die mee-
doen aan de jeugdraad, wordt het niet

eenvoudig gemaakt. De leerlingen
moeten vooraf op papier een voorstel
uitwerken en bij de ambtenaren infor-
matie vragen of een voorstel uitvoer-
baar is. Per jeugdvergadering is er 500
euro te besteden. Het bedrag wordt
door de gemeente beschikbaar ge-
steld. 
Tijdens de jeugdraadsvergadering (17
en 19 april) komen alle voorstellen aan
de orde. Burgemeester Henk Aalde-
rink zit de vergadering voor. De basis-
scholen kiezen elk vijf leerlingen als
vertegenwoordigers van hun school
en nemen plaats aan de raadstafel en
doen mee aan de discussie. De overige
leerlingen zitten op de tribune. De
leerlingen gaan in discussie en probe-
ren elkaar te overtuigen. 
De woordvoerders krijgen ieder vijf
minuten om het voorstel toe te lich-
ten. Daarna gaan ze met elkaar in dis-
cussie. Door te stemmen, besluiten de
leerlingen welk voorstel het beste is en
wordt het plan ook werkelijk uitge-
voerd.

"Rondleiding best spannend"

Leerlingen Bronckhorst maken kennis
met de politiek en gemeente

Leerlingen van de basisschool Schildersoord uit Zelhem waren de eerste
die een rondleiding kregen door het gemeentehuis en gemeentekantoor
van Bronckhorst. De rondleiding maakt deel uit van het project jeugdge-
meenteraad die door de gemeente is opgezet. Met het project wil Bronck-
horst de politiek dichter bij de burger (kinderen) brengen.

In drie groepen gingen leerlingen rond langs verschillende afdelingen

Uit eigen onderzoek heeft GGD Gelre-
IJssel gegevens verkregen over de leef-
stijl van de jeugd in de regio Gelre-IJs-
sel. Uit deze gegevens blijkt dat aan de
leefstijl van de jeugd nog wel het één
en ander verbeterd kan worden. Zo
rookt 9% van de leerlingen in klas 2
van het voortgezet onderwijs. In klas 4
is dit percentage opgelopen tot 21%.
Ook het alcoholgebruik onder jonge-
ren in de regio is hoog. Van de tweede-
klassers drinkt tweederde wel eens al-
cohol en is eenderde wel eens aange-
schoten of dronken geweest. Deze be-
vinding staat in schril contrast met de
aanbeveling om voor het zestiende
jaar liever geen alcohol te gebruiken.
Van de vierdeklassers is tweederde wel
eens aangeschoten of dronken gewest.
Een vijfde van de middelbare scholie-
ren beweegt te weinig en een groot
deel van de jongeren heeft ongezonde
eetgewoonten, zoals het overslaan van
het ontbijt en onvoldoende consump-
tie van groente en fruit. Beide factoren
bevorderen het ontstaan van overge-
wicht. Zo blijkt dat één op de tien kleu-
ters en één op de vijf 11-14-jarigen te
zwaar is. Verder komt onder jongeren
veel psychische problematiek voor. On-
geveer 15% van de middelbare scholie-
ren in de regio Gelre-IJssel geeft aan
niet lekker in zijn/haar vel te zitten.

RISICO'S
Een ongezonde leefstijl brengt ver-
schillende risico's voor de gezondheid

met zich mee. Rokers lopen meer kans
op longkanker, chronische luchtweg-
aandoeningen en hart- en vaatziekten.
Overmatig alcoholgebruik kan bij tie-
ners het leren bemoeilijken, schade
aan de hersenen veroorzaken en het
vergroot de kans op een alcoholversla-
ving op latere leeftijd. Te weinig bewe-
ging en ongezonde eetgewoonten
kunnen leiden tot overgewicht en het
ontstaan van chronische aandoenin-
gen, zoals hart- en vaatziekten, kanker
en diabetes mellitus type ll (suiker-
ziekte).

FACTSHEET
Om jongeren tegen deze risico's te be-
schermen en hun kansen op een ge-
zonde toekomst te vergroten, is het
noodzaak hen te bewegen tot gezonde
leefgewoonten. Het ministerie van
VWS heeft in oktober aangegeven dat
roken, overmatig alcoholgebruik,
overgewicht (voeding/beweging), sui-
kerziekte en depressie de komende
vier jaar speerpunten zijn voor beleid. 

Het is de bedoeling dat gemeenten
daar met hun lokale beleid op inha-
ken. Om gemeenten en instellingen in
de regio te ondersteunen bij de ont-
wikkeling van beleid rond deze onder-
werpen, heeft GGD Gelre-IJssel een
factsheet gepubliceerd met gegevens
over het vóórkomen van ongezonde
leefgewoonten bij jongeren in de re-
gio. In de factsheet is ook aangegeven
welke activiteiten GGD Gelre-IJssel,
veelal samen met gemeenten en in-
stellingen, ontplooit om een gezonde
leefstijl bij jongeren te bevorderen. 

De factsheet is te raadplegen onder
'Gezondheidsatlas Gelre-IJssel' op de
website van de GGD: 
www.ggdgelre-ijssel.nl

Jeugd in de regio Gelre-IJssel:

Werken aan een gezonde toekomst
Een goede leefstijl is een investe-
ring in een goede gezondheid. Dat
geldt niet alleen voor volwassenen,
maar ook voor de jeugd. Een goede
leefstijl betekent onder meer niet
roken, zeer beperkt gebruik van al-
cohol, goede voeding en voldoende
beweging.

Voor deze opleiding dient men zich
voor 22 januari aan te melden bij de se-
cretaris van de afdeling 0575- 551972
of e-mail Benniebloemendaal@zon-
net.nl . Dit om een inzicht te krijgen in
het te verwachten aantal personen. De
organisatie zou het prettig vinden
wanneer ook nog de voorkeur zou
worden uitgesproken over welke
‘ramp’ men zou willen behandelen. Zo
kan een keuze worden gemaakt uit bij-
voorbeeld keukenbranden, praktijk-
oefening van een ramp op het erf,
brand- en ongevallenpreventie. Een-
voudige EHBO handelingen die moge-
lijk levensreddend zijn en dergelijke.

Rampenbestrijding
LTO Noord
De afdeling Bronckhorst van LTO
Noord wil woensdag 31 januari be-
ginnen met een opleiding hoe ram-
pen e.d. bestreden kunnen worden.

WEEKBLAD

Nu ook op Internet

www.contact.nl
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Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl

www.burobinnenkant.nl   0575-513426         

Jacquelien Koopman
binnenhuisarchitecte &  
opruimcoach 
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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 www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

zaterdag 20 januari GESLOTEN
Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Maak nu uw afspraak voor de 
Winterbeurt van uw grasmaaimachine. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

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

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

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!

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

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

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

TOT EN MET MAART 
ZIJN WE NOG WINTERSCHILDER

ONLINE BOEKHOUDEN
EN

XBRL VOOR ONDERNEMERS

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!!

Spalstraat 41
7255 AB Hengelo Gld.
0575 - 461039

* Snoeien van bomen
* Rooien en vellen van bomen
* Plaatsen van stormankers
* (ver)planten van bomen
* Park- en landschapsverzorging
* Boomtaxatie
* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA)
* Europees gecertificeerd European Treeworker
* Europees gecertificeerd Euopean Tree Technician

(allround boomtechnisch adviseur)

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / tel. 0575 – 44 10 48

boomverzorging

VEILINGHUIS DE ATLAS B.V.
Mr. h.f. de Boerlaan 21107 • 7411 AJ Deventer • tel. 0570-627666.

veilinghuisdeatlas@planet.nl

GEVRAAGD: INBRENG VOOR DE BESTE VEILING
VAN HET JAAR !!!

Wij zijn op zoek naar goede inbreng van o.a. Kunst en antiek en nalatenschappen,
inbreng dagelijks van 10.00-16.00 uur of bel voor het maken voor een afspraak 

bij U thuis voor taxatie van meerdere of grote objecten. 
LAATSTE INBRENGDAG 2 FEBRUARI, 

KIJKDAGEN 16, 17 EN 18 FEBR., 
VEILING 19 T/M 23 FEBRUARI.

Zie ook onze site www.veilinghuisdeatlas.nl

Attentie op zondag 28 januari is er een gratis taxatiedag van kunst en

antiek van 12.00 tot 15.00 uur aan de veilinghal in Deventer. 

De kleine adverteerder blijft belangrijk!
Daarom wordt een weekblad ’echt’ gelezen.



Op www.kiesBeter.nl kunt u alle polissen voor 2007 met elkaar vergelijken.
Zo kiest u eenvoudig de polis die het beste bij u past. Maar de site geeft ook
antwoord op andere vragen.
KiesBeter.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over de zorg. KiesBeter.nl

wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op de site

kunt u niet alleen zorgpolissen, maar ook ziekenhuizen en andere instellingen met elkaar

vergelijken. KiesBeter.nl geeft antwoord op vragen zoals: Wat houdt mijn aandoening in?

Wat voor behandelingen zijn mogelijk? Waar kan ik daarvoor terecht? Moet ik bijbetalen

voor mijn behandeling of medicijnen? Of wat zijn mijn rechten als er een medische fout

is gemaakt?

2 JANUARI 2007

Uw zorgverzekering opzeggen kan niet meer. Opzeggen moest vóór 1 januari gebeuren.

Heeft u uw zorgverzekering wel opgezegd en nog geen nieuwe gekozen, dan heeft u nog

tot 1 februari de tijd. En dat is het bijna! Bent u vanaf 1 februari niet verzekerd, dan kunt u

een boete krijgen. Besteed daarom nu even aandacht aan uw zorgverzekering voor 2007.

We helpen u daar graag bij en gaan daarom op deze pagina in op de belangrijkste zaken.

U kunt alle zorgverzekeringen op internet met elkaar vergelijken op www.kiesBeter.nl.

De site is nog uitgebreider dan vorig jaar en ook gebruiksvriendelijker. U kunt alles ook

nalezen in de brochure ’Wat u moet weten over uw zorgverzekering’. De brochure zet

alle informatie nog eens duidelijk voor u op een rij. U kunt de brochure aanvragen bij

Postbus 51 (0800- 8051) of downloaden via www.denieuwezorgverzekering.nl.

Heeft u nog vragen? Op deze pagina vindt u een handig overzicht dat u de

weg wijst. U kunt natuurlijk ook altijd bellen met Postbus 51.

 Ik wens u een goed verzekerd 2007 toe in goede gezondheid!

Nog twee weken!

Hans Hoogervorst,
minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport

U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen.      Dit is het tweede en laatste nummer van De Nieuwe Zorgverzekering. Nummer 1 vindt u op www.denieuwezorgverzekering.nl.

December 2006 Januari 2007 Februari 2007
Vóór 1 december 2006 ontvangt u een polis 

van uw zorgverzekeraar
Vóór 1 januari 2007 kunt u uw zorgverzekering

aanpassen of opzeggen bij uw huidige zorgverzekeraar
Vóór 1 februari 2007 moet u een 

zorgzverzekering afsluiten

1 februari:
zorg dat u verzekerd bent!

Op 1 februari moet iedereen een zorg-

verzekering voor 2007 hebben afge-

sloten. U bent dan met terugwerkende 

kracht verzekerd vanaf 1 januari 2007. 

Bent u na 1 februari nog niet verze-

kerd, dan heeft u een probleem. Om te 

beginnen betaalt u zelf de kosten van de 

zorg. Neemt u later alsnog een zorg-

verzekering dan worden de zorgkosten 

pas vanaf dat moment vergoed, eerder 

gemaakte kosten niet. En u krijgt ook 

een boete. 

Die boete bedraagt 130% van de premie 

die u had moeten betalen over de 

onverzekerde periode. Elke niet-verze-

kerde maand kost u al snel zo’n €120. 

De zorgtoeslag compenseert de boete 

niet. Verzekeraars moeten u voor de ba-

sisverzekering altijd accepteren. Bij een 

aanvullende verzekering is dat niet zo. 

Verreweg de meeste Nederlanders hebben voor 2007 al een zorgverzekering

afgesloten. Dat is niet het geval als u voor 1 januari 2007 aan uw verzekeraar

hebt laten weten dat u geen gebruik maakt van zijn aanbod en nog geen

nieuwe verzekering heeft afgesloten. In dat geval moet u voor 1 februari nog

een zorgverzekering afsluiten. U kunt de verschillende zorgverzekeringen

nog steeds vergelijken op www.kiesBeter.nl.

Veelgestelde vragen
Kan ik mijn oude zorgverzekering nog
opzeggen?
Nee, dat kan niet meer voor het

verzekeringsjaar 2007. Als u uw oude

zorgverzekering had willen opzeggen, had

u dat voor 1 januari 2007 moeten doen.

Wel kunt u aan het eind van het jaar weer

veranderen voor de verzekering van 2008.

Wanneer moet ik uiterlijk een nieuwe zorg-
verzekering hebben afgesloten?
Als u uw oude verzekering heeft

opgezegd moet u vóór 1 februari 2007 een

nieuwe afsluiten. De zorgverzekering gaat

altijd in op 1 januari 2007.

Ik heb niet gereageerd op het polisvoor-
stel van mijn zorgverzekeraar; ben ik dan
onverzekerd?
Nee, dan blijft u verzekerd bij uw huidige

zorgverzekeraar volgens het aanbod dat u

eind november heeft ontvangen.

Mag een nieuwe zorgverzekeraar mij

weigeren voor de basisverzekering?
Nee, elke zorgverzekeraar is verplicht u te

accepteren voor de basisverzekering.

Mag een nieuwe zorgverzekeraar mij wei-
geren voor mijn aanvullende verzekering?
Ja, de nieuwe zorgverzekeraar hoeft u niet

te accepteren voor een aanvullende verze-

kering. In de praktijk stellen verzekeraars

alleen aan de acceptatie voor de meest uit-

gebreide pakketten nadere voorwaarden.

Vragen over uw zorgverzekering

Polissen vergelijken op
kiesBeter.nl

Wat? Bij wie? Hoe?

Algemeen

Consumenteninformatie

Verzekeringspolissen 

Basispakket, buitenland

Zorgverzekeraars

Zorgtoeslag 

Inkomensafhankelijke bijdrage

Klachten over de zorgverzekeraar

Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport

Postbus 51

Meldpunt Consument en Zorg

(op werkdagen geopend van

10-16 uur)

NPCF

Consumentenbond

Individuele zorgverzekeraars

College voor zorgverzekeringen

Zorgverzekeraars Nederland

Belastingdienst/Toeslagen

Belastingdienst

Stichting Klachten en Geschillen 

Zorgverzekeringen

www.denieuwezorgverzekering.nl

www.postbus51.nl 

of bel 0800-8051

mail naar:

meldpunt@consument-en-zorg.nl 

of bel (030) 291 6777

www.npcf.nl

www.consumentenbond.nl

websites van zorgverzekeraars of www.

kiesbeter.nl

www.consumenten.cvz.nl

www.zorgverzekeraars.nl

www.toeslagen.nl

of bel 0800-0543

www.belastingdienst.nl 

of bel 0800-0543 

www.skgz.nl

postbus 291, 3700 AG Zeist

of bel (030) 698 8360
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BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Aardappel

Weekmenu:
D I N S D A G  1 6  J A N U A R I  T O T  E N  M E T  V R I J D A G  1 9  J A N U A R I

Gesloten

MAANDAG 
15 JANUARI

DINSDAG 
16 JANUARI

WOENSDAG 
17 JANUARI

z8.50
met gekookte aardappel 

en warme groente

met rijst en salade

DONDERDAG
18 JANUARI

met frites en salade

VRIJDAG 
19 JANUARI

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

z8.50

Schotel

Karbonade

Boter

xVanafheden:
Iedere dinsdag :

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

Iedere woensdag :

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

xAFHALEN

A 8,-
(VANAF 17.OO UUR)

Gyros

Cordon
Bleu

Vis
Rib

is actief op tal van groene terreinen: ontwerp, uitvoering,
nazorg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen.
Onze opdrachtgevers zijn particulieren, bedrijven en
(semi) overheidsinstellingen.

Ter versterking van ons team zoeken wij een ambitieuze

VAKBEKWAAM HOVENIER
(full time)

Functie-eisen:
- Afgeronde middelbare vakgerichte opleiding
- enige jaren aantoonbare werkervaring
- goede plantenkennis
- in bezit van rijbewijs B/E
- flexibel en breed inzetbaar
- goede communicatieve eigenschappen
- klant- en resultaatgerichte houding
- affiniteit met boomverzorging

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Evers,
telefoon 06-53347311.

Uw reactie:
Heeft u interesse in deze functie, stuur of mail dan uw sol-
licitatie en CV voor 31 januari 2007 aan:
Hoveniersbedrijf Evers
Zutphen Emmerikseweg 83-A, 7223 DA  BAAK
info@hoveniersbedrijfevers.nl
www.hoveniersbedrijfevers.nl

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD
TEL.  (0575)  46 18 84
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HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

W I J  Z I J N  T E RU G  VA N  VA K A N T I E

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon
eet elke 2e gast voor 1/2 GELD.

Dit geldt zowel in onze Spieserij 
als ook in ons a la carte restaurant ’t Pietshuus.

Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart

�

Voegbedrijf LOHSCHELDER BOUMAN
Gespecialiseerd in:

• uithakken van oud voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk

LICHTENVOORDE:
MOBIEL: 0629246744
MOBIEL: 0650801028

FAX: 0544-468793

HEB JIJ AL VAKANTIEWERK ?!

voor het komende seizoen
ZOEKEN WIJ:

ENTHOUSIASTE 

MEDEWERKERS
VOOR DE BEDIENING
IN DE WEEKENDEN

EN VAKANTIES

– MINIMAAL 17 JAAR 
– PER DIREKT BESCHIKBAAR
– IN DE MAANDEN JULI / AUGUSTUS 

MAX. 2 WEKEN MET VAKANTIE

Bel/schrijf/E-mail dán naar: 

Pannekoekboerderij De Heikamp
T.a.v. Martine van Zijtveld-Nijsten
Hengeloseweg 2, 7261 LV  RUURLO
Tel. 0573-452090
E-mail: info@heikamp.nl
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U kunt dan uw mening geven over za-
ken, die de gemeente betreffen. Hier-
bij kan het gaan om onderwerpen die
al op de agenda voor de raadsvergade-

ring staan, maar u kunt ook nieuwe
onderwerpen aansnijden. Om te voor-
komen dat u moet wachten én om er-
voor te zorgen dat de fractieleden met
de juiste specialisme aanwezig zijn,
wordt u vriendelijk verzocht om u
vooraf aan te melden bij de fractiese-
cretaris, Jannie Rexwinkel, tel. (0575)
46 34 6 of e-mail: 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur CDA Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op
woensdag 17 januari a.s. van 19:00
tot 20:00 uur.

In totaal werden ongeveer 1500 kerst-
bomen ingeleverd. In de hele gemeen-

te kon afgelopen woensdagmiddag
kerstbomen worden gebracht bij

twaalf verschillende inzamelingspun-
ten. 

Met een kettingzaag werden de dikke
onderstukken weggehaald. Vervolgens
werden de bomen versnipperd.

Bronckhorster jeugd brengt 1.500 kerstbomen

Ook dit jaar nam de gemeente Bronckhorst het initiatief om de jeugd te
vragen om kerstbomen in te zamelen. Elk ingeleverde boom leverde 20 eu-
rocent op.

In Hengelo was het inzamelpunt, de gemeentewerf aan de Zelhemseweg

Metselbedrijf E. van Zuilekom, Lank-
horsterstraat 30 in Wichmond was de
prijswinnaar. Edwin van Zuilekom,
zijn vriendin Jeanne Hartemink en
dochter Yrisa werden door commerci-
eel directeur Gerard Mantel en ver-
koopleider bouwmarkt Rudi Korne-
goor ontvangen om de prijs in ont-
vangst te nemen. Namens BouwCen-
ter HCI reikte Rudi Kornegoor de prijs,
een cheque bestemd voor een week-
end voor twee personen naar Center
Parcs Port Zélande, uit aan Edwin. Je-
anne kreeg een bloemetje overhan-
digd. Ook in de vestigingen in Ulft en
Zevenaar vielen klanten in de prijzen.

Er werden nog twee waardecheques
overhandigd voor 250 euro aan Bouw-
materialen en een cheque voor con-
certkaarten ter waarde van 50 euro.
Het AfhaalCenter in Hengelo Gld is de
laatste jaren aangepast en de gehele
inrichting is veranderd. De nieuwe
grotere stellingen hebben meer de uit-
straling van magazijnstellingen. Hier-
door kunnen meer producten gepre-
senteerd worden op dezelfde vierkan-
te meters en er is meer opslagruimte
ontstaan. De opslagruimte bevindt
zich direct boven de vernieuwde pre-
sentaties, waardoor een goed over-
zicht is van de voorraad. Met dit ver-

brede assortiment kan het AfhaalCen-
ter de professionele klanten nog beter
van dienst zijn. Tevens sluit het prima
aan op de wensen van alle klanten, zo-
wel professionele als de particuliere
klanten. Het assortiment is uitgebreid
met onder meer twee merken elek-
trisch gereedschap (Mafell en Makita),
bevestigingsmaterialen, verankerings-
programma, nieuwe serie werkkle-
ding en pbm’s. Verder is het assorti-
ment uitgebreid met bouwchemische
mortels, Rustoleumproducten, schuif-
deursystemen en nog vele andere pro-
ducten. De klant heeft nu een nog gro-
tere keus, naast het reeds vertrouwde
BouwCenter HCI assortiment. 
Het personeelsbestand is ook uitge-
breid. De vakkundige medewerkers
hebben ieder hun eigen specialisme
en staan van 07.30 tot 17.30 uur voor u
klaar met uiteraard deskundig advies
en service.

Metselbedrijf E. van Zuilekom
prijswinnaar BouwCenter HCI

Enkele maanden geleden hield BouwCenter HCI een actie voor kleine
(bouw)bedrijven met enkele personeelsleden in dienst en ZZP-ers. Deze
klantengroep kon een formulier invullen en kreeg een cd. De actie heette
dan ook: ‘BouwCenter, daar zit muziek in’. Doel van de actie was om de
ZZP-ers en kleine aannemersbedrijven, die het AfhaalCenter bezoeken,
wat meer aandacht te geven. Aan deze actie was ook een prijs verbonden.

Prijswinnaar Edwin van Zuilekom (midden) krijgt de cheque overhandigd van verkoopleider Rudi Kornegoor.

De meeste aandacht zal die dag onge-
twijfeld uitgaan naar de plaatselijk fa-
voriet Arjan Mombarg. Hij is er erg op
gebrand om op zijn eigen thuis- cir-
cuit te zegevieren. Dat is Arjan tot dus-
ver niet gelukt, hoewel hij er vorig jaar
heel dicht bij was. Toen werd de Vorde-
naar eervol tweede achter de sterke
Belg Stijn van Hove. Bij de dames wor-
den onder meer Gretha Smit, Elma de
Vries, Foske Tamar van der Wal e.d. in
Vorden verwacht. Ook zullen een aan-

tal buitenlandse rijders en rijdsters ac-
te de précense geven. 

De wedstrijd wordt gereden op een
parcours dat op het industrieterrein
wordt uitgezet. 

Het skeelercomité Vorden heeft on-
langs afscheid genomen van Martien
Pater en Willem Hamer. Beide man-
nen hebben de afgelopen jaren veel
werk verricht voor het comité. Zij wer-
den door de huidige voorzitter Jaap
Hesselink voor hun verdiensten voor
de skeelersport in Vorden, uitgebreid
in het zonnetje gezet. Dat gebeurde tij-
dens een gezellig ‘onder- onsje’ in Am-
sterdam toen het skeelercomité een
schaatsmarathon op de Jaap Eden-
kunstijsbaan in Amsterdam bijwoon-
de. Inmiddels zijn de vacatures op-
gevuld door Dries Kasper en Peter
Brouwer.

Skeelermarathon in Vorden
Het skeelercomié Vorden organi-
seert zaterdag 26 mei voor het zes-
de achtereenvolgende jaar een
skeelermarathon waarbij onder
meer de nationale toppers zoals
Erik Hulzebosch, Arjan Smit, Ing-
ma Berga, Sjoerd Huisman, Roel
van Hest en de huidige nationale
kampioen Gary Hekman aan de
start zullen verschijnen.

Volgens Nas is het aantal van 169 men-
sen die nu een bijstandsuitkering heb-
ben erg klein voor een middelgrote ge-
meente als Bronckhorst met 38.000 in-
woners. “Het is ook het resultaat van
al die maatregelen die wij hebben ge-
nomen”. 

Wanneer bij mensen de ww-uitkering
ten einde loopt, moeten ze bij de ge-
meente komen voor een bijstandsuit-
kering om een inkomen te krijgen. Ze
worden dan door Wet Werk en Bij-
stand (WWB)-consulenten van de ge-
meente Bronckhorst bij de Centra
voor Werk en Inkomen (CWI) in Zut-
phen en Doetinchem opgevangen, die
daar spreekuur houden. Op deze wijze
kunnen mogelijk nieuwe bijstand-
scliënten snel opgevangen worden en
kan gezorgd worden voor bemidde-
ling door Direct-Werk voor werk bij
Delta en Wedeo. 
Bronckhorst werkt samen met de
werkvoorzieningschappen Delta en
Wedeo. Er zijn afspraken gemaakt om
mensen daar direct te kunnen plaat-
sen voor werk. Nas: “Dat betekent, dat
iemand een bijstandsaanvraag kan
doen en onmiddellijk een aanbod
krijgt om aan het werk te gaan bij Del-
ta en Wedeo. Met deze twee schappen
zijn regelingen getroffen. Tegelijk is er
een aanbod van ondersteuning om
mensen weer een baan te bezorgen op
de arbeidsmarkt”. Er wordt dan ge-
bruik gemaakt van relntegratiebedrijf
Ribé, een volle dochter van Delta. Ribé
ondersteund de mensen en kijkt ook
welke ondersteuning ze nodig heb-
ben. “Dat kan scholing, werkervaring,
stage of plaatsen bij een ander bedrijf
zijn om werkervaring op te laten doen.
Zij zijn met de cliënt intensief bezig
om ze zo snel mogelijk weer op de ar-
beidsmarkt te krijgen”. De dienstverle-
ning bestaat vooral uit het leveren van

maatwerk. Volgens wethouder Nas
wordt er heel goed gekeken wat de
klant nodig heeft. Bronckhorst be-
schikt over een uniek bestand van
relntegratiebedrijven. Ruim één jaar
geleden heeft Bronckhorst al hun be-
kende relntegratiebedrijven gevraagd
om een offerte waarin zowel de kwali-
teit als de prijs moest worden beschre-
ven. “Daar hebben we geen contracten
mee afgesloten”, aldus Nas, “maar we
hebben die wel gekwalificeerd ter be-
schikking. Hebben we iemand die een
relntegratietraject nodig heeft, dan
zoeken we daar een passend bureau
bij. Dat werkt voortreffelijk. Andere
gemeenten beginnen ons systeem te
waarderen en kijken of ze het ook zo
moeten doen”. 

Door het systeem Direct-Werk, een sa-
menwerkingsverband van de gemeen-
te, Wedeo en Delta, heeft Bronckhorst
vanaf 1 juli 37 mensen in behandeling
gehad. Daarvan zijn er dertig ge-
plaatst. Bij Delta 11, bij Wedeo 17 en 2
bij de gemeente. Per 1 juli 2006 heeft
de gemeente Bronckhorst een ‘job-
hunter’ in dienst. Met behulp van de
jobhunter heeft dit in een half jaar 19
bemiddelingen opgeleverd. Tien men-
sen vonden een baan en negen een
baan met behulp van (loonkosten) sub-
sidie. 

De 169 mensen in Bronckhorst die nu
nog in de bijstand zitten, zijn volgens
Nas om verschillende redenen moeilijk
bemiddelbaar. “Uiteraard streven we
ernaar om dit aantal terug te brengen.
Maar er zullen altijd een aantal men-
sen zijn die noodgedwongen van een
bijstandsuitkering gebruik zullen moe-
ten maken. Je houdt altijd een groep
mensen die niet in staat zijn om te wer-
ken en daardoor ook niet in aanmer-
king komen voor andere regelingen”.

Minder mensen met een bijstands-
uitkering in Bronckhorst

Reïntegratiebeleid
zorgt voor veel banen
In de gemeente Bronckhorst hebben per 1 januari 2007, 169 mensen een
bijstandsuitkering. Vorig jaar januari waren dat nog 203 mensen, en in de
loop van dat jaar kwamen daar nog eens 73 mensen bij. “Door allerlei
maatregelen die we getroffen hebben, zoals het relntegratiebeleid, heb-
ben we 107 mensen kunnen laten uitstromen die nu werk hebben”, zegt
wethouder Dik Nas.



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 economi-

sche ontwikkeling, Financiën en belas-

tingen, Maatschappelijke ontwikkeling,

Openbare werken, Bestuurs- en 

managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken, 

overige afdelingen tot 15.00 uur) 

vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugdbe-

leid), Financiën en belastingen,

Personeel en organisatie en Facilitaire

ondersteuning 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,

Publiekszaken, Informatisering en 

automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer 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.
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Om de burger dichterbij de politiek 
te brengen organiseert de afdeling
Griffie van de gemeente namens de
raad allerlei activiteiten. Voorbeelden
daarvan zijn de VIP-gasten bij raads-
vergaderingen en het bezoeken van
stellen die 50-jaar getrouwd zijn. 
Een nieuw project is de jeugd-
gemeenteraad. De eerste bezoeken
aan het gemeentehuis en -kantoor
waren op 9 januari, door 27 leerlingen
van Obs Schilderoord in Zelhem. 
De jeugdraadsvergaderingen zijn op
17 en 19 april 2007.

Wie doen mee?
Met name de kinderen uit de groepen
7 en 8 doen mee aan het programma.
Van de ca. 30 basisscholen die onze
gemeente telt, doen elf scholen mee
aan een rondleiding door het ge-
meentehuis en -kantoor, een les die
verzorgd wordt door een raadslid
en/of aan ]de jeugdraad. Tijdens de
rondleiding door de gemeentegebou-
wen, onder leiding van een raadslid,
krijgen de leerlingen een opdracht
om een aantal vragen op te lossen.
Zij moeten over de afdelingen speu-
ren naar de antwoorden. Tijdens de
les op school vertelt een raadslid van
alles over de gemeente. Ook krijgen
ze dan de kennismakingsfilm over
Bronckhorst te zien. 

Voorstel uitwerken
Voor de leerlingen van de zeven
basisscholen die meedoen aan de

jeugdraad, wordt het de deelnemen-
de klassen niet eenvoudig gemaakt.
Na het volgen van de lessenserie
'Kies voor kids' doen ze mee aan een
raadsvergadering. De leerlingen
moeten vooraf een voorstel op pa-
pier uitwerken en aan de griffie toe-
sturen. Ze moeten bij de uitwerking
aan de hand van een aantal criteria
(financieel, juridisch, praktisch etc.)
nagaan of het voorstel haalbaar en
uitvoerbaar is. Een voorbeeld is dat
ze nagaan of de aanleg van een
speelplaats volgens een bestem-
mingsplan mogelijk is of dat er nog
ontheffing of vrijstelling voor nodig

is. De kinderen kunnen hiervoor vra-
gen stellen bij de betreffende amb-
tenaren. Het beschikbare budget per
jeugdraadsvergadering is € 500,-.

Jeugdraadsvergadering
De griffie maakt van alle voorstellen
een vergaderset met een agenda. Op
die manier kunnen de deelnemers
zich goed voorbereiden. De raad
wordt voorgezeten door burgemees-
ter Aalderink, bijgestaan door de
griffier. De basisscholen wijzen elk
vijf leerlingen aan als vertegenwoor-
digers van hun school. Zij nemen
plaats aan de raadstafel en doen

mee aan de discussie. De overige
leerlingen nemen plaats op de tribu-
ne. De leerlingen gaan in discussie
om elkaar te overtuigen. Naast de
uitwerking van het voorstel komt het
aan op het houden van een overtui-
gende presentatie, het stellen van
goede vragen aan leerlingen van an-
dere scholen en op argumenteren. 

De woordvoerders krijgen elk vijf
minuten om het voorstel toe te lich-
ten. Hierbij kunnen ze gebruik ma-
ken van een powerpointpresentatie
of andere ondersteunende materia-
len. Na elke presentatie is er gele-
genheid om vragen te stellen. Als
iedereen zijn of haar voorstel heeft
toegelicht gaan ze met elkaar in
discussie om te kijken welke voor-
stel uitgevoerd gaat worden. Via
stemming besluiten de leerlingen
welk voorstel het gehaald heeft. 

Evaluatie en uitvoering van besluit
Als er een besluit genomen is, wordt
het ook werkelijk uitgevoerd. 
De betreffende basisschool houdt
hierover contact met de griffie. Na
afloop van de jeugdraad evalueren
de griffie, raadsleden, leerlingen en
leerkrachten. Hoe hebben de leer-
lingen het ervaren en heeft het pro-
ject aan de verwachtingen voldaan?
Wat ging goed en wat ging minder
goed? Ook komt aan de orde of dit
voor herhaling vatbaar is en zo ja,
wanneer.

Jeugd en besturen, hoe doe je dat?

Onlangs heeft u de gemeentegids
2007 in de bus gehad. Dit is de
gedrukte versie. Naast deze uitgave
staan de adressen van verenigingen
en instanties ook altijd in de digitale
gemeentegids op de website van de
gemeente (zie het snelmenu). 
Een gedrukte uitgave veroudert
natuurlijk. Een vereniging krijgt een
nieuwe secretaris, een instantie
verhuist etc. Op de digitale gemeen-
tegids vindt u de actuele gegevens.
Heeft u gegevens die wijzigen? Geef

ze door aan onze leverancier FMR-
producties, tel. (0223) 66 14 25 of 
e-mail: info@fmr-producties.nl. 
Het formulier achterin de
gemeentegids kunt u ook gebruiken.
De digitale gemeentegids wordt dan
meteen aangepast. Heeft u de
nieuwe gemeentegids onverhoopt
niet ontvangen? Neemt u dan con-
tact op met de gemeente, afdeling
Communicatie, tel. (0575) 75 02 50.
Wij zorgen er dan voor dat u alsnog
een exemplaar krijgt.

Gemeentegids ook digitaal

In het kader van de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB) biedt de
gemeente de cursus Digitale vaar-
digheden aan. Dit is een computer-
cursus voor mensen van 55 jaar en
ouder die willen weten hoe een
computer werkt en waarvoor hij te
gebruiken is. Er is geen voorkennis
vereist. De cursus is juist speciaal
geschikt voor mensen die nog nooit
met een computer hebben gewerkt.
In de cursus wordt aandacht besteed
aan: informatie over de verschillen-
de onderdelen van een computer,
leren werken met het toetsenbord,
de muis, tekstverwerken, het wer-
ken met een rekenprogramma, een
databankprogramma, een presen-
tatieprogramma en e-mail en
internet. Cursusduur: 20 weken. 

Startdatum: 
• Deelnemers uit Steenderen: maan-

dagmorgen 5 februari 2007 
• Deelnemers uit Zelhem: maandag-

middag 5 februari 2007 
• Deelnemers uit Hummelo/Keppel:

donderdagmorgen 8 februari 2007 
• Deelnemers uit Hengelo: vrijdag-

morgen 9 februari 
Lestijd: 's morgens van 09.00 tot 12.15
uur en 's middags van 12.45 uur tot
16.00 uur. Leslocatie: sector Educatie
& Scholing, Julianaplein 2 in Doetin-
chem. Aantal deelnemers: minimaal
12, maximaal 18. Kosten: cursusgeld
€ 40, exclusief de kosten van boeken
en overig lesmateriaal. Informatie en
aanmelding: Graafschap College sec-
tor Educatie & Scholing, Julianaplein
2, 7001 HG Doetinchem, tel. (0314) 35
38 00. Contactpersoon: Anja Reimert.

Cursus Digitale vaardigheden voor
mensen vanaf 55 jaar De monumentencommissie van de

gemeente vergadert op 17 januari
2007 om 09.00 uur in het gemeente-
kantoor. De vergadering is openbaar.
De agenda voor deze vergadering
vindt u op de website www.bronck-
horst.nl

Monumentencommissie



Uit de raad

Evaluatie gemeenteraad
Op 21 december jl. heeft de gemeenteraad het raadsprogramma 2005-2010 'Een solide fundament voor Bronckhorst' geëvalueerd. Hieronder vindt u de reacties van de fracties.

Bronckhorst

Evaluatie van het raads-
programma CDA
Aan het woord: de fractievoorzit-
ter Paul Seesing

Was een evaluatie van het raads-
programma na bijna 2 jaar al
noodzakelijk?
Het raadsprogramma dient als een
visie hoe de gemeente tot 2010 be-
stuurd moet worden. Daarom is het
noodzakelijk om tussentijds het
programma tegen het licht te hou-
den en te bekijken waar bijstelling
noodzakelijk is. De coalitiepartijen
hebben zoveel mogelijk van hun
verkiezingsprogramma in het
raadsprogramma verwerkt. Voor
het CDA is het belangrijk te weten
hoever we zijn met het realiseren
van onze speerpunten.

Wat zijn de belangrijkste
conclusies van de evaluatie?
Er is al heel veel gebeurd. Veel za-
ken staan op de rails, zeker wat be-
treft de harmonisatie van beleid.
Wat dat betreft mogen we het colle-
ge een compliment geven en na-
tuurlijk ook het ambtelijk apparaat.
Nu komt het belangrijkste; de uit-
voering van het beleid. De inwoners
van Bronckhorst moeten nu de
voordelen van Bronckhorst gaan
voelen. Zo was dit jaar bij het car-
bidschieten een vergunning of mel-
ding niet meer nodig. Naast vereen-
voudiging van regelgeving zullen
ook op andere terreinen de voorde-
len zichtbaar moeten worden.

Waar liggen de zwaartepunten bij
de evaluatie?
Een van onze belangrijkste verkie-
zingsthema's is woningbouw voor
starters en ouderen. Ook in de klei-
ne kernen. In de evaluatie hebben
we opgenomen dat we in 2010 mini-

maal 800 woningen moeten hebben
gebouwd verdeeld over de verschil-
lende kernen. Ook is plattelands-
vernieuwing een belangrijk thema
voor een goed en economisch duur-
zaam platteland. Landbouw is daar-
bij een belangrijke pijler. Maar ook
het kernenbeleid, onderwijs, econo-
mie, recreatie en toerisme, voorzie-
ningenniveau, minimabeleid, werk
inkomen en zorg komen aan de or-
de. Een sterke, financieel gezonde
gemeente Bronckhorst kan daar-
voor zorgen. Daarom is dat ook be-
langrijk. Allemaal zaken die wij in
ons verkiezingsprogramma hebben
genoemd en waar we als CDA frac-
tie voor gaan.

Wordt het raadsprogramma
raadsbreed gedragen?
De coalitie heeft het raadsprogram-
ma in de raad aan de orde gesteld.
De fracties van de VVD en D66, de
oppositie, gaven aan het raadspro-
gramma niet te ondersteunen maar
kritisch en constructief te zullen
volgen. Dat hebben we erg jammer
gevonden want een goede inhoude-
lijke discussie en goede voorstellen
van die kant hadden we zeker opge-
nomen. Ze hebben er voor gekozen
die inbreng niet te doen. Een gemis-
te kans!

Heb je vertrouwen in de uitvoering
van het bijgestelde raadsprogram-
ma?
Ja. We hebben in de korte tijd die
achter ons ligt binnen de coalitie
vertrouwen en respect opgebouwd.
Dit geldt voor de raad maar ook
voor het college. Dat is de basis
voor goed en transparant bestuur.
Ook raadsbreed is dat respect er.
Het met elkaar goed willen functio-
neren in het belang van Bronck-
horst is duidelijk waarneembaar.

Kiezen voor de mensen in
Bronckhorst
Dit is de titel van het verkiezings-
programma van de Partij van de
Arbeid in Bronckhorst. Mensen zijn
belangrijker voor dingen. Voor de
mensen die het wat moeilijker heb-
ben, moeten we extra aandacht
hebben. Dit hebben we onder ande-
re uitgedrukt in een goed minima-
beleid wat op initiatief van de Partij
van de Arbeid tot stand is gekomen.

De coalitiepartners hebben het van
harte ondersteund. Besturen doe je
niet alleen, samen bouwen we aan
het fundament van Bronckhorst en
dit doen we sociaal en degelijk.
Bronckhorst moet een levendige en
groene gemeente worden/blijven
met een sociaal hart.
Onze voorzieningen (sportaccom-
modaties, bibliotheken, scholen
etc.) zijn een rijk bezit, om deze te
behouden is geld nodig. De belas-

tingcenten die hiervoor gebruikt
worden, zijn volgens ons goed be-
steed. Om in heel Bronckhorst ie-
dereen op gelijke wijze mee te laten
profiteren van voorzieningen zijn de
zelfde tarieven en subsidies nodig,
we zijn in Bronckhorst wat dat be-
treft allemaal gelijk. Waar knelpun-
ten ontstaan, bij de uitwerking van
het geharmoniseerde subsidiebe-
leid, zal een oplossing gezocht
moeten worden, de raad heeft op
initiatief van de PvdA hiervoor geld
beschikbaar gesteld. Zoveel moge-
lijk op een redelijke wijze instand-
houden is ons motto, de leefbaar-
heid is hiermee immers gediend.

Woningbouw voor eigen bevolking
en vooral de jeugd is een belangrijk
punt om te realiseren, met de Wet
voorkeursrecht en de plannen die
daarbij horen is een stap in de goe-
de richting gezet, dit biedt perspec-
tief.

De uitvoering van het raadspro-
gramma verloopt voorspoedig. We
hebben al op belangrijke onderde-
len zoals ouderenbeleid, jeugdbe-
leid en de Wet maatschappelijke
ondersteuning beleidsnotities vast-
gesteld. Uiteraard zullen we de uit-
voering hiervan kritisch volgen en
daar waar nodig het beleid bijstel-
len.

Bronckhorst groen en so-
ciaal dankzij GroenLinks!? 
Met deze bewering trekken we mis-
schien een te grote broek aan. Het
was wel de inzet van onze deelname
in 2005 aan de coalitie met PvdA en
CDA. Hoe is het verder gelopen?
Tijdens de raadsvergadering van 
\24 februari 2005 werd op voorstel
van GroenLinks het raadsprogam-
ma op een aantal punten gewijzigd: 
• een actief woningtoewijzingsbe-

leid voor degenen die sociaal
en/of economisch aan Bronck-
horst zijn gebonden

• meer aandacht voor natuur- en
landschapsontwikkeling

• nadruk op kleinschaligheid bij
ruimtelijke ontwikkeling en
recreatie

• stimulering van het openbaar
vervoer. 

Nadat deze punten waren aangeno-
men, hebben we onze steun gege-
ven aan het college van CDA en
PvdA. De coalitie van CDA, PvdA en

GroenLinks in de gemeenteraad
heeft een eigen gezicht dat zich dui-
delijk onderscheidt van de opposi-
tie: VVD en D66. Wij hebben van de-
ze keuze geen spijt gehad. CDA en
PvdA zijn betrouwbare partners die
zich aan de afspraken houden, ook
wanneer dit tegen de wens van het
college ingaat. Toen bijvoorbeeld
het college van burgemeester en
wethouders grootschalige ontwik-
kelingen op economisch en toeris-
tisch gebied voorstelde, werd er on-
middellijk gezamenlijk ingegrepen.
Het raadsprogramma regelt niet al-
les in detail: er blijft genoeg ruimte
voor eigen accenten. Wij stemmen
dan ook wel eens anders dan de
coalitiepartners. Zo is GroenLinks
voor een systeem van het verzame-
len van huisvuil dat goed is voor het
milieu. Wij hebben daarom tegen
een voorstel gestemd dat op milieu-
gebied niet ver genoeg ging. Dit
voorstel werd echter door CDA en
VVD toch aan een meerderheid ge-
holpen.  

Blij zijn we met het aannemen van
een notitie met voorstellen voor het
verbeteren van de positie van de mi-
nima. Wij hebben deze notitie sa-
men met de PvdA ingediend. Toen
we in het najaar van 2006 met el-
kaar bespraken of het raadspro-
gramma moest worden aangepast,
bleek geen van de drie partijen op
belangrijke punten iets te willen
veranderen. We waren tevreden
met de voortgang die het college
had gemaakt. Op enkele onderdelen
is het programma aangepast. 

Na de inrichting van de organisatie
en het gelijktrekken (harmonise-
ren) van een aantal regelingen is er
nu tijd voor het ontwikkelen van een
eigen beleid voor Bronckhorst als
geheel. We willen hiervoor een
structuurvisie opstellen. Dit is een
stuk waarin op hoofdlijnen staat
waar we met Bronckhorst naar toe
willen. Het is dan gemakkelijker om
vooraf te beoordelen of nieuwe
plannen (bijvoorbeeld van onderne-
mers) kans van slagen hebben.
Vanuit GroenLinks zullen onder-
werpen als natuur, landschap,
milieu, verkeer en vervoer, huisves-
ting, omgang met de burger de
nodige aandacht krijgen. Wist u
overigens dat voor natuur- en land-
schapsontwikkeling het geld vooral
van de provincie moet komen? Laat
daarom uw stem op 7 maart niet
verloren gaan! Wij blijven ons ook in
2007 inzetten voor een nog mooier
Bronckhorst.

Bij het aantreden van de gemeente-
raad van Bronckhorst in januari
2005, hebben de VVD en D66 het
raadsprogramma niet ondertekend.
De reden was dat ze niet betrokken
waren bij de collegeonderhandelin-
gen en het opstellen van het defini-
tieve raadsprogramma. Beide par-
tijen kozen daarmee voor de oppo-
sitie. 

Het uitgangspunt was en is om kri-
tisch en constructief naar de onder-
werpen te kijken die in de raad aan
de orde komen.

Na bijna twee jaar hebben de drie
coalitiepartijen CDA, PvdA en
GroenLinks het programma tegen
het licht gehouden en op een aantal
punten geactualiseerd. De VVD en
D66 vinden dat een goede zaak.
Maar ook nu geldt dat beide opposi-
tiepartijen zich niet binden aan het
vernieuwde raadsprogramma. Om-
dat het reglement van de raad ont-
houden van stemming niet toestaat,
hebben beide partijen in de raads-
vergadering van 21 december 2006
tegen het voorstel met de wijzigin-
gen gestemd.

Bronckhorst

BRONCKHORST

Reactie VVD en D66 
op het aangepaste raadsprogramma



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 (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Raadsvergadering 25 januari 2007
Op 25 januari a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadszaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom deze vergadering
bij te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende onderwer-
pen:
Bestemmingsplan 'Steenderen
2006 Zutphen-Emmerikseweg 83
en 83a'
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk een hoveniersbedrijf met
dienstwoning te vestigen op dit per-
ceel.
Verkeerssituatie Dorpsstraat
Halle
Het voorstel is om de rapportage
'Quick scan verkeersmaatregelen

Halle' vast te stellen als gemeente-
lijke visie voor de korte en middel-
lange termijn, voor de verkeers-
situatie op de Dorpsstraat in Halle
Grondaankoop nieuwbouw
gemeentehuis 

B en w vragen de raad een krediet
van € 843.000,- beschikbaar te stel-
len voor de aankoop van gronden
(percelen L415 en L1141 aan de
Elderinkweg) om het nieuwe
gemeentehuis op te bouwen.

Winkeltijdenverordening
Op dit moment zijn nog vijf verschil-
lende Winkeltijdenverordeningen
van de voormalige gemeenten van
kracht. Het is noodzakelijk om dit te
harmoniseren tot één verordening.
Het stadje Bronkhorst wordt aange-
wezen als gebied met toeristische
aantrekkingskracht, waardoor
bepaalde verboden niet gelden. 
Ook wordt de bevoegdheid om
jaarlijks koopzondagen aan te
wijzen geregeld.
Toezicht openbaar onderwijs
De stand van zaken m.b.t. het open-
baar onderwijs in de gemeente
wordt aan de raad voorgelegd.
Voor meer informatie over de inhoud
van de raadsstukken kunt u contact
opnemen met de griffie van de ge-

meente (zie onder) of de website
www.bronckhorst.nl raadplegen on-
der gemeente/raad en commissies.
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 25 januari 2007.
Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de vol-
gende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het ge-
meentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit    
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13

van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit van
tevoren te melden bij de griffier, 
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder ver-
melding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en 
-kantoor is af te halen.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, kruising Onderstraat/Molenstraat innemen van een standplaats voor de verkoop

van consumptie ijs, 1 maart t/m 31 oktober 2007, B.W. Vegelin
• Gemeente Bronckhorst, ontheffing artikel 148 wegenverkeerswet, 10 juni 2007, Stichting

Triathlon Hengelo Gld.
• Gemeente Bronckhorst, triathlon, afsluiten gedeelte Elderinkweg, 10 juni 2007 van 08.00 tot

18.00 uur, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 15 mei t/m 12 juni 2007, Stichting Triathlon
Hengelo Gld.

• Hengelo Gld., multicultureel centrum De Kamp, concert i.s.m. The Hurricanes, 28 april 2007
van 19.30 tot 22.30 uur, Koninklijke Harmonie Concordia

• Hengelo Gld., multicultureel centrum De Kamp, concert malletband, 23 maart 2007 van 20.00
tot 22.30 uur, Koninklijke Harmonie Concordia

• Hengelo Gld., plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen van 2 t/m 19 februari 2007, plaatsen
routepijltjes op 17 en 18 februari 2007, schietvereniging Willem Tell

• Hummelo, café Wapen van Heeckeren, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat
van 1 januari t/m 31 december 2007, G.E. Oosterink

• Vorden, afsluiten gedeelte Oude Zutphenseweg, instellen parkeerverbod Hamelandweg,
gedeelte Oude Zutphenseweg en Enzerinckweg, 18 en 19 augustus 2007, voetbalvereniging
Vorden

• Vorden, marktplein aan de  Dorpsstraat, innemen standplaats verkoop Vietnamese snacks,
zaterdagen van 1 januari t/m 31 december 2007, T.P. Nguyen-Hoang

• Vorden, restaurant Grillroom Asya, aanwezigheidsvergunning voor één behendigheids-
automaat van 1 januari t/m 31 december 2007, H. Sahin

• Vorden, sportpark Oude Zutphenseweg, 17e Wim Kuijpertoernooi, 18 en 19 augustus 2007,
voetbalvereniging Vorden

• Vorden, squash centrum Vorden, aanwezigheidsvergunning voor één behendigheidsautomaat
1 januari t/m 31 december 2007, A.T. van Someren

• Vorden, wegbewijzeringsborden, 17 t/m 20 augustus 2007, voetbalvereniging Vorden
• Zelhem, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 10 t/m 21 februari 2007, carnavalsvereniging

De Plaggenstoevers

Bouwvergunningen 
• Halle, Abbinkstraat 4, bouwen carport
• Halle, Halle-Nijmanweg 40, veranderen van een gedeelte bedrijfsruimte tot woonruimte
• Drempt, Braambergseweg 20, plaatsen dakkapel
• Drempt, Wittehemelweg 23, verbouwen boerderij
• Hengelo Gld., Leliestraat 13, aanbouwen serre aan de woning 

• Hengelo Gld., Rozenhoflaan 21, veranderen woonkamer
• Steenderen, Kastanjelaan 46, vergroten woning
• Vorden, Hilverinkweg 4, bouwen tuinhuisje
• Vorden, de Voornekamp 57, vergroten carport
• Zelhem, Jaaltinkweg 4, oprichten werktuigenberging

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Baak, Wolfsstraat 4, vrijstelling om een woning uit te mogen breiden. Het betreft een vrijstel-

ling met toepassing van artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan 'Buitengebied 1993'

Het bouwplan ligt vanaf 18 t/m 31 januari 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het ge-
meentekantoor 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 van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

• Drempt, H. Remmelinkweg 7a, vrijstelling om een opslag-bergruimte uit te mogen breiden.
Het betreft een vrijstelling met toepassing van artikel 5, lid 1, sub b van de planvoorschriften
van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

Het bouwplan ligt vanaf 18 januari t/m 28 februari 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de genoem-
de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

• Vorden, Insulindelaan 19, vrijstelling om een woning gedeeltelijk te mogen vergroten. Het be-
treft een vrijstelling met toepassing van artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het gelden-
de bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

Het bouwplan ligt vanaf 18 januari t/m 14 februari 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de genoem-
de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Zienswijze indienen op een van de bovengenoemde 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 b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Voorgenomen vrijstellingen

Sinds dit jaar worden uw groene of
grijze container door een enkele of
dubbele zijlader geleegd. Dit moder-
ne type voertuig werkt heel anders
dan een traditionele huisvuilauto. De
containers worden door een soort
robotarm opgepakt. Deze arm pakt
één of twee containers tegelijk op,
leegt ze in de auto en zet ze op hun
plaats terug. Het werken met een
zijlader is minder belastend voor de
medewerkers van afvalinzamelbe-
drijf Berkel Milieu. 

Uw medewerking is vereist!
De zijlader kan dus één of twee con-
tainers tegelijk oppakken, maar...
daarbij is uw medewerking nodig!
Want alleen als uw groene en grijze
container op de juiste manier aan de
weg staan, kan het inzamelbedrijf
haar werk met de zijlader goed doen
en uw container legen!

Aan welke kant van de straat moet
uw container staan?
De zijlader rijdt in veel gevallen
maar één keer door uw straat. De
robotarm zit aan één kant van de au-
to. De containers moeten dus aan de
juiste kant van de straat staan. De
eerste keren plaatsen de beladers
uw container, als deze niet goed
staat, aan de juiste kant en op de
juiste manier terug en wordt, als
waarschuwing, een gele kaart aan
uw container gehangen. Voortaan
moet u uw container op dezelfde
manier aan die kant van de straat
plaatsen, waar u de container hebt
aangetroffen na lediging. Houdt u
zich echter na de 2 eerste keren niet
aan de spelregels, dan krijgt u een
rode kaart; dit betekent dat uw con-
tainer niet wordt geleegd. 

Houd rekening met de wijze waarop
u uw afvalcontainer aan de weg
plaatst! U heeft onlangs een folder
ontvangen met uitgebreide uitleg
hierover. Wij danken u hartelijk voor
uw medewerking!

In het Contact van vorige week
staat dat de nieuwe plek van het
gemeentehuis bekend is. Helaas
zijn er foutjes in dit bericht geslo-
pen, waarvoor onze excuses. Het
nieuwe gemeentehuis komt aan
de Elderinkweg in Hengelo Gld.
Nu overeenstemming is bereikt

met beide verkopende partijen, die
eigenaar zijn van de beoogde
gronden aan de Elderinkweg, is
het aan de raad om op 25 januari
een besluit te nemen over de aan-
koop. Instemming door de raad is
als ontbindende clausule in het
koopcontract opgenomen.

Berichtgeving over het nieuwe
gemeentehuis in Hengelo Gld.

Doe uw afval zo in de container dat
het er makkelijk uit kan. Als afval
teveel is aangestampt of klem zit
kan de zijlader van ons afvalinza-

melbedrijf uw container niet (ge-
heel) legen. Een kussen of samen-
gepropt plastic kan een dergelijke
'verklemming' veroorzaken!

Zorg ervoor dat uw container geleegd
kan worden

Afvalcontainers met zijlader opgehaald!
Zet uw container op nieuwe manier aan de weg!

Heeft u al eens een kijkje genomen op
www.bronckhorst.nl? Website



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 11 januari 2007:
• Hummelo, Dorpsstraat, innemen standplaats voor verkoop vis, 1 januari t/m 31 december

2007, F.J. Ruizendaal
• Vorden en Kranenburg, venten met aardappelen, groenten, fruit en eieren, op dinsdagen,

woensdagen en zaterdagen in 2007, A.G.J. Snellink
• Zelhem, Stationsplein, innemen van een standplaats voor de verkoop van vis, 1 januari t/m 

31 december 2007, H. Nagel

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 5 januari 2007:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13a-13b, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo Gld., Kerkekamp 47, bouwen garage/berging
• Vorden, Overweg 20, plaatsen bergruimte
• Zelhem, Rogier v/d Weydenstraat 10, gedeeltelijk vergroten woning 
Verzonden op 11 januari 2007: 

• Vorden, Het Hoge 27, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 5 januari 2007:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 40, vergroten rundveestal
• Steenderen, Kerkhofweg 19, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Kostedeweg 7, verbouw woning tot een multifunctioneel gebouw voor een woonfunctie

of een logiesfunctie en overige gebruiksfunctie, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4
van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

• Zelhem, Banninkstraat 8, gedeeltelijk vernieuwen woning/voorhuis 
Verzonden op 11 januari 2007:
• Halle, Halle-Heideweg 15, gedeeltelijk vernieuwen schuur
• Hengelo Gld., Meeninklaan 5a, verbouwen van een koetshuis tot woning, verleend met toepas-

sing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers en met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening

• Hengelo Gld., Vordenseweg 2, verbouwen woning
• Toldijk, Covikseweg 2a, verbouw boerderij tot woning met kantoor, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Doetinchemseweg 45, bouwen overkapping, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 5 januari 2007: 
• Hengelo Gld., Tramstraat 4, gedeeltelijk veranderen woning en aanbouw

Gemeentelijke monumentenvergunning
Verzonden op 11 januari 2007:
• Vorden, Baakseweg 5, voor de verbouw en restauratie van boerderij 'De Hoogkamp' tot zorg-

boerderij

Kapvergunningen
Verzonden op 12 januari 2007:
• Hengelo Gld., Meidoornstraat 15, vellen van één kastanjeboom en één wilg, geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Sarinkkamp 67, vellen van één acacia, noodkap
• Hoog-Keppel, Hessenweg, vellen van 37 beuken, herplantplicht
• Hummelo, Rijksweg N317 ter hoogte van nummer 124, vellen van één beuk, geen herplantplicht
• Vorden, P. van Vollenhovenlaan 8, vellen van één apenboom, herplantplicht
• Vorden, Ruurloseweg 103, vellen van één esdoorn, geen herplantplicht
• Zelhem, Haitinkweg 5A, vellen van één kastanjeboom, herplantplicht
• Zelhem, Jaaltinkweg 5, vellen van 15 populieren, geen herplantplicht
• Zelhem, Ruurloseweg 30, vellen van één inlandse eik, twee berken en één spar, geen herplantplicht

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het
besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Vergunningen, veiligheid en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, drank- en horecawet en
bouwvergunningen,), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenver-
gunning) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het be-
zwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Verleende vergunningen

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
18 januari t/m 28 februari 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Rha, Rhabergseweg 9, voor een oprichtingsvergunning voor een bierbrouwerij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 1 maart 2007. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke gege-
vens, 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. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Vorden, Nieuwstad 30, voor uitbreiding van een magazijn
Deze verklaring is op 15 januari 2007 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere

Wet milieubeheer

B en w zijn van plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van:

Artikel 50, lid 6 van de Woningwet
• Vorden, Schimmeldijk 1, bouwvergunning om voor de dierenartsenpraktijk een naambord te

mogen plaatsen, afwijking van bestemmingsplan 'Buitengebied 2005, Hengelo/Vorden'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 18 januari t/m 28 februari 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 van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. 

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen bouwvergunning naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan het college van b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opne-
men met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Voorgenomen bouwvergunning

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 1
8 januari t/m 28 februari 2007, tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Wildenborchseweg 20, historische buitenplaats De Wildenborch, aanvraag monumen-

tenvergunning voor de aanleg van een zwembad

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 1 maart 2007. Indien u dat wenst worden uw per-
soonlijke 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 ziens-
wijzen inbrengen tijdens een gesprek. U kunt hiervoor 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 (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Rectificatie
Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 11 ja-
nuari t/m 21 februari 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, De Horsterkamp 8, Kasteel Vorden, aanvraag monumentenvergunning voor het amo-

veren van een oude- en de aanleg van een nieuwe parkeerplaats

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 22 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. U kunt hiervoor 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 (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Rijksmonumentenvergunning
Verzonden op 11 januari 2007:
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, historische buitenplaats Keppel, voor het herstel van de wagen-

schuur

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 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.

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

B en w hebben een vergunning verleend voor het kappen
van één Amerikaanse eik aan de Dorpsstraat in Vorden. De
boom heeft een slechte conditie en vitaliteit en kan om vei-
ligheidsredenen niet behouden blijven. Omdat deze boom op
de lijst staat van monumentale bomen is hiervoor de unifor-
me openbare voorbereidingsprocedure (artikel 3.4
Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd. Tegen de verleende
vergunning hebben rechtstreeks belanghebbenden, in de
periode van 30 oktober t/m 11 december 2006, de gelegen-
heid gehad beroep in te stellen bij de Rechtbank Zutphen.
Hiervan is geen gebruik gemaakt. In week 5 start de kap en
het verwijderen van de Amerikaanse eik.

B en w hebben op 9 januari jl. de nota 'Handhavingsbeleid kinderopvang' in concept vastgesteld.
In deze beleidsnota is beschreven hoe de gemeente de kwaltiteit van de kinderopvang gaat bewa-
ken. Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tij-
dens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling op het gemeen-
tekantoor van 17 januari tot 15 februari 2007. Een ieder kan gedurende die periode zijn of haar
mening over dit beleid geven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw R. Lenselink van de afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling, tel (0575) 75 04 83.

Handhaving kwaliteit kinderopvang

Aanwijzing 
B en w maken ingevolge artikel 4 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend, dat zij bij
besluit van 2 januari 2007, haar raad hebben voorgesteld de percelen die gelegen zijn in het plan-
gebied Burgemeester Galleestraat 67 e.o. aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10-24,
26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn. Het plangebied ligt ten
zuiden van de spoorlijn Zutphen-Vorden, ten oosten van de Almenseweg en ten noorden van de
Enkweg. De aanwijzing heeft als planologische basis de toelichting op de toegedachte bestem-
ming zoals deze is opgenomen in het raadsbesluit. De percelen zijn nader aangegeven op de bij
ons voorstel behorende kaart en lijst van aangewezen percelen. Ons voorstel van 2 januari 2007
treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 10 januari 2007, te weten op 
11 januari 2007, en geldt voor een termijn van acht weken.

Aanbiedingsplicht
Door ons voorstel tot aanwijzing van de percelen gelegen in het plangebied Burgemeester
Galleestraat 67 e.o. als gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd en de publicatie in de
Staatscourant wordt onder andere de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Die aanbiedingsplicht houdt in dat de
eigenaren en/of zakelijk gerechtigden van de in het voorstel aangewezen gronden, wanneer zij
hun eigendom of hun recht willen verkopen en leveren, dit eerst aan de gemeente Bronckhorst 
te koop moeten aanbieden alvorens verkoop aan anderen mogelijk is.

Zienswijzen
Ter voorbereiding van het besluit van de raad, worden belanghebbenden in de gelegenheid
gesteld om schriftelijk en/of mondeling zienswijzen naar voren te brengen tegen ons voorstel.
Schriftelijk kunt u zienswijzen indienen vanaf 11 t/m 26 januari 2007 bij de raad van de gemeente
Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. Wilt u van de mogelijkheid gebruik maken om
zienswijzen mondeling naar voren te brengen dan dient u zich uiterlijk op 26 januari 2007 bij
mevrouw S. Vels, tel. (0575) 75 03 63 aan te melden.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Op ons voorstel tot het aanwijzen van de percelen gelegen in het plangebied als gronden waarop
een voorkeursrecht is gevestigd, is de rechtsbescherming die de Algemene wet bestuursrecht
biedt van toepassing. Dit houdt in dat belanghebbenden gedurende zes weken na dagtekening
van deze publicatie in de Staatscourant tegen dit besluit een bezwaarschrift kunnen indienen. 
In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de
belanghebbende, de datum, een omschrijving van het voorstel waartegen het bezwaar is gericht
en de gronden van het bezwaar (de motivering). Het bezwaarschrift dient aan het college van de
gemeente Bronckhorst gericht te worden. Adres: Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen ons voorstel, bestaat tevens de mogelijkheid om de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Zutphen te verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen. De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij
een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Ter Inzage 
Het voorstel op basis waarvan het voorkeursrecht is gevestigd en de daarbij behorende stukken
(de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening van aangewezen percelen) liggen
vanaf 11 januari 2007 tijdens kantooruren ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (balie 6). Buiten de openingstijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met
mevrouw S. Vels, tel. (0575) 75 03 63.

Wet voorkeursrecht gemeenten (artikel 8a)

Kap Amerikaanse eik Vorden

nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

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

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w.
De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit. Bezwaarschriften
worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van de gemeente
Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van
het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden
verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken
om een voorlopige voorziening. 

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
18 januari t/m 28 februari 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Vorden, Kruisdijk 9a, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer

oftewel voor het uitoefenen van een nieuwe bedrijfsmatige activiteit voor de veehouderij op het
perceel Kruisdijk 9a, waarop het Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing is. 

• Zelhem, Markt 5, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
oftewel voor het uitoefenen van een nieuwe bedrijfsmatige activiteit voor een supermarkt op
het perceel Markt 5, waarop het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer van
toepassing is. 

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
18 januari t/m 28 februari 2007 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Zelhem, Boeninksteeg 4, een veranderingsvergunning voor een veehouderij
• Zelhem, Kruisbergseweg 12, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

veehouderij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen eventuele wijzigingen in de besluiten ten opzichte van

de eerdere ontwerpbesluiten
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 1 maart 2007.

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

Besluit intrekking vergunning (art. 8.25, lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
18 januari t/m 28 februari 2007 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 12, voor intrekking van de aan de vergunninghouder op 11 juni 1936

en aangepast bij besluit van 14 oktober 1985 en 11 februari 1997 verleende vergunning voor
een werkplaats voor houtbewerking.

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer inge-
trokken omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van de verleende vergunning.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b.de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerpbeschikking                          
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzich-

te van het ontwerp zijn aangebracht                         
d.enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder

zienswijzen in te brengen

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
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Deze praktijk, voorheen gevestigd
aan het Hoge in Vorden, is begin de-
cember op de nieuwe locatie in ge-
bruik genomen. De dierenartsen-
praktijk heeft een personeelsbe-
stand van 18 dierenartsen, 15 assis-
tenten, drie man administratief per-
soneel en een praktijkmanager.
Naast deze centrale praktijk in Vor-
den, heeft men dependances in Hen-
gelo, Steenderen, Ruurlo, Zutphen (
Leesten ) en Zutphen ( centrum).
Voor deze open dag waren 10.000
uitnodigingen de deur uitgegaan.
‘Het aantal belangstellenden heeft
onze verwachting verre overtroffen.
Waar we zeer blij mee zijn, dat veel
bezoekers als cadeau geld in de bus
hebben gedeponeerd. Geld dat be-
stemd is voor de ‘Stichting Doe een
Wens’. Deze Stichting vervult wen-

sen van ernstig zieke kinderen. Fijn
dat we op deze manier een steentje
kunnen bijdragen’, zo sprak een ver-
heugde praktijkmanager Bianca
Semmelkrot.

In de bovenetage van de nieuwe
praktijk is onder meer de admini-
stratie en het archief ondergebracht.
In het ‘beneden’- gedeelte konden de
bezoekers een kijkje nemen in de
operatiekamers, de digitale röntgen-
ruimte, een behandelkamer voor
paarden, de laboratoria e.d. Behalve
doorlopende rondleidingen werden
op een stuk terrein naast de praktijk
tal van demonstraties gegeven,
waaronder een demonstratie met
jachthonden van de hondenclub
‘Konsekwent’ uit de Toldijk. ‘Wij zijn
erg blij met zoveel publiek, dat komt

niet elke dag voor’, zo sprak Frits
Waanders, terwijl hij geduldig op
zijn beurt wachtte om te laten zien
waartoe zijn hond instaat was. ‘Deze
‘Drentse Patrijs’ is een hele vrolijke
hond, hij kan vrijwel alles, ik ben
zeer blij met hem’, zo sprak het
‘baasje’!.

De honden waarvan drie met een ‘A’
diploma ( het hoogst haalbare diplo-
ma ) lieten o.a. zien hoe er na com-
mando’ s van de voorjager, wild kon
worden opgespoord Voor de kinde-
ren was er deze middag ook volop
vertier. Bij het grote springkussen
zou een bordje ‘file’ niet hebben
misstaan! Ook veel belangstelling
voor het schminken en de kleine
kinderboerderij. De kinderen von-
den het prachtig om dieren als la-
ma’s ezels en rendieren van zorg-
boerderij ‘De Metternaat’ van dicht-
bij te kunnen bekijken.

Veel belangstelling open huis
Naar schatting hebben zaterdagmiddag ruim 3000 personen van de
gelegenheid gebruik gemaakt om een kijkje te nemen in de nieuwe
praktijk van ‘De Graafschap Dierenartsen’ aan de Schimmeldijk.

'ezeltje- strekje' bij dierenartsenpraktijk
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Dat is een mooien film. Bronck-
horst, beleef het! Warempel wat
een hoop mooie plaatjes van onze
gemeente. Alle waardering veur
de makers van de film.. En dat
krieg iej veur zeuven en ne halven
euro 
Een T.V.apperaat hef een ieder zo
ongeveer en zon kastjen er onder
, met een gleufken er in ok. Of oe-
wen buurman hef zon ding en is ,
samen met oew, niejsgierig wat
ze van ons Bronckhorst wilt lao-
ten zeen. 
Wil iej een aardig presentjen heb-
ben dan kan ik oew anraon, koop
zonne mooie ansichtkaarte met
beeld en geluid. Een postzegel
van 44 cent in nederland en ai
wied weg wilt met oew present,
dan iets mear, want ok oew rela-
ties overzee, meugt best weten
dat wie bliej bunt met onze nieje
gemeente Bronckhorst. 
Dat is een mooie reclame um is te
kommen kieken in een van de
grootste plattelands gemeenten
van ons nederland..Den film was
een hoogtepunt in den Toldiek
met de nieuwjaors receptie.
En natuurlijk de eerste vrouwe
van Zelhem die als de vrijwilliger

van het jaor de oorkonde kreeg
en 250 euro. Mooi dat er no is een
vrouw op het toneel verscheen.
Want in de dagelijkse praktijk
bunt het toch zeker de vrouwleu
die op pad gaot as vrijwilligers.
Toch denk ik dat wie met mekaar
het hele jaor deur , er al denken
mot of er neet ene is in onze ei-
gen buurte of club die wiej wilt
veurdragen an het eind van het
jaor. Er mot er vaste vulle mear
wezzen. Ok al kunt er dan maor
een paar ne pries winnen ,op zich
is het toch eervol en de meuite
weard ,dai ‘t van mekaar weet en
dat het in het openbaar gebracht
mag worden, dat oew wark arg
gewaardeerd wordt . Wie wil er
no neet graag geprezen worden?
Of op zien tied is een compliment
ontvangen? Wie bunt daor as ach-
terhoekers toch al arg zuunig
met. Ho vake op een dag zegge
wiej tegen een ander , ‘dat is arg
aardig van oew’ of , dat was no ge-
weldig wai deden’ of ’ik mag oew
arg graag zeen en met oew prao-
ten’ Of ’wie bedankt oew hartelijk
dai ons wollen opzeuken en ik
hoppe dai nog is wearkomt.’ Het
bunt maor heel alledaagse woor-

de en ze kost oew niks en ze kunt
vulle betekenen veur de ontvan-
ger. Dan leas ik dat de gemeente
an de ondernemmers vrug ,opga-
ve te doon , wanneer ze hun win-
kels op zon en feestdage open wilt
hebben? Tegelieke leas ik dat er
nog altied een teruggang is van
het antal winkels op ons platte-
land. De concurrentie is moor-
dend. Bunne wie daor bliej met in
Bronckhorst? Wie Bronckhorsters
met onze veertig kleine en grote
dorpjes. Ik geleuve d’r niks van.
Laot die winkeliers astebleef
nuchter worden. Mekare neet ka-
pot concureren in het veurdeel
van de hele groten.. Op zondag
open wezzen is daor een veur-
beeld van. De kleinere winkels
bunt stark in het naodeel. En wie
hef dat no neudig? Bunt er nog
gin winkel uurn genog? Mot wie
naor Amerikaanse toestanden , in
de grote steden de winkels dag en
nacht open? 
Mogelijk lig hier een taak veur on-
ze gemeentebestuur . De winke-
liers tegen zich zelf beschermen.

De Baron van Bronckhorst

Brandwonden veroorzaken 
vaak ontsierende littekens, met
alle lichamelijke en psychische
gevolgen van dien. Om de
slachtoffers te helpen in hun
strijd tegen die littekens, blijft
er veel geld nodig voor o.a.

nazorg en onderzoek.

Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
tel. (0251) 27 55 55
www.brandwonden.nl

Steun die strijd!
Giro 20 21 22

Bank 70 70 6430 

Steun de strijd
tegen littekens!

... metsmaak ingericht!
Bruggink. Alles in één hand. Een keuken kies je met

zorg, je wilt er immers jaren plezier van hebben. Wij begrijpen dit als

geen ander. In onze showroom vindt u een ruime variatie in stijlen

en prijsklassen. Onze adviseurs maken graag een perfect passend

ontwerp naar uw wensen. Onze monteurs zorgen voor het vakkundig

plaatsen en...natuurlijk werken wij zonder aanbetaling!

Molenweg 11 7055 AW  Heelweg/Varsseveld  T 0315 24 29 29  www.bruggink-bv.nl

Collega geCollega gezochtzocht

INFRATECHNIEK

VORDEN

Wij zoeken een shovelmachinist
ter versterking van het team bij onze
asfaltcentrale te Lochem.

De werkzaamheden bestaan uit het
aanvoeren van grondstoffen voor de
productie van asfalt en het uitvoeren
van onderhouds-werkzaamheden aan
materieel en de asfaltcentrale.

Kunt u in teamverband werken, bent u
flexibel en gemotiveerd stuur dan uw
sollicitatiebrief naar:

Dostal Infratechniek
Postbus 60
7250 AB Vorden
Voor vragen kunt u bellen met dhr.
Dostal, tel. nr. 0575-55 66 91.



Thijs reed een goede eerste ronde en
reed hij met de eersten mee. Helaas
kreeg de Vordenaar toen materiaal-

pech. Zijn remblokje schoot onder de
velg en dit kostte Thijs vele plaatsen.
Hij wilde heel snel weer bij de kop-
groep aansluiten. Door enkele stuur-
fouten viel hij weer terug en belandde
hij in de middenmoot. De wedstrijd
werd gewonnen door de Belg Niels Al-
bert, voor de Nederlandse kampioen
Lars Boom.

Materiaalpech Thijs van Amerongen
Tijdens een wereldbekerwedstrijd
die afgelopen weekend in Nommay
in Frankrijk werd gehouden, is
Thijs van Amerongen 19e gewor-
den.

Zaterdag 27 januari kunnen liefheb-
bers van klaverjassen en jokeren volop
aan de bak. Die dag worden namelijk
in de grote zaal van ‘De Herberg’ aan
de Dorpsstraat 10 de Open Vordense
kampioenschappen gehouden. 

Men kan zich voor dit toernooi tot
zaterdag 20 januari opgeven bij Dick
de Beus 0575- 552068 of 06- 41103157.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per
persoon. Het toernooi begint om 20.00
uur.

Open Vordense kampioenschappen

Klaverjassen en jokeren

VORDENSE BRDIGECLUB

Maandag 8 januari
Groep A:
1 Mw. Hoftijzer/Dhr. Hoftijzer 70,83%
2 Mw. Vruggink/Dhr. Vruggink 61,98%
3 Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 60,94%

Groep B:
1 Mw. Koekkoek/Dhr. Koekkoek 65,63%
2 Mw. v.d. Vlugt/Dhr. Lammers 63,02%
3 Mw. Wullink/Dhr. Wullink 54,17%

Groep C:
1 Mw. de Bruin/Dhr. Gille 58,85%
2 Mw. Jansen/Mw. Reindsen 57,81%
3 Mw. Peters/Dhr. Kl. Gunnewiek 57,29%

Woensdag 10 januari
Groep A:
1 Mw. van Gastel/Mw. Hendriks 62,29%
2 Mw. Hoftijzer/Mw. Vruggink 57,40%
3 Dhr. v.d. Veen/Dhr. Vruggink 55,21%

Groep B:
1 Mw. Stertefeld/Dhr. Stertefeld 66,56%
2 Dhr. Drijver/Mw. van der Staak 61,15%
3 Mw. Beekman/Jansen Vreling 55,21%

B r i d g e n

Zij behaalde een tweede plaats in de
klasse B-E en dit was voldoende voor
plaatsing voor de regiokampioen-
schappen. Dit kampioenschap zal voor

de klasse B verreden worden in Putten
op 10 februari. In Gorssel werd een
dressuurwedstrijd voor de pony's ver-
reden. Hoewel niemand in de prijzen
viel werd er over het algemeen toch
goed gepresteerd. 

Sherida de Leeuw in de klasse B-E en
Anke Woerts in de klasse M2-DE be-
haalden een winstpunt en gingen met
een tevreden gevoel naar huis.

PC de Graafschap
Afgelopen zaterdag werd in Brum-
men de derde springselectie voor
de Regiokampioenschappen Oost
verreden. Voor PC De Graafschap
kwam Nynke Woerts met haar po-
ny Nina aan de start.

Binnen de afdeling van LTO Noord
Bronckhorst zijn verschillende
groepen actief met projecten voor
de basisschool leerlingen. 

Zo organiseerde de oud- GLTO afde-
ling van Zelhem iets voor de scholen
in Zelhem. De agrarische contact-
groep Hengelo deed het voor de scho-
len in Hengelo en Keyenborg. In Vor-
den., Warsnveld en Zutphen was een
groep die alle scholen in deze regio
uitnodigde. Sinds vorig jaar werden
ook de scholen uit Steenderen, Hum-
melo en Keppel en Doesburg erbij be-
trokken. Onlangs zijn alle mensen die
actief zijn met de organisatie van deze
projecten bij elkaar geweest om erva-
ringen uit te wisselen. 
Daar werd besloten om vanaf dit jaar
alle projecten samen te bundelen tot
één organisatie onder de noemer van
de LTO Noord afdeling Bronckhorst.
Als titel voor het project werd de lan-
delijk gelntroduceerde naam ‘Met de
Klas de Boer op’ aangenomen. Onder
deze naam worden nu alle basisscho-

len in de gemeenten Zutphen, Does-
burg en Bronckhorst uitgenodigd, in
totaal 56 scholen.
LTO Noord biedt de scholen op dins-
dag 27 maart 2007 een excursiedag
aan. Op de afgesproken dag komt er s’
morgens een agrariër op school om de
kinderen te vertellen over de land-
bouw in deze streek en over zijn eigen
bedrijf. Tijdens een anderhalf uur du-
rende les zal de boer op eigen wijze
zijn verhaal vertellen. Dezelfde dag
(s’middags) zal de groep op excursie
gaan naar het landbouwbedrijf van de
boer, waarbij een ieder met eigen ogen
de praktijk kan waarnemen. Als afslui-
ting van de dag krijgen de scholieren
een aantal hapjes en drankjes van
agrarische oorsprong aangeboden.
Rondom deze excursiedag wordt de
scholen aanbevolen een project over
de landbouw op te zetten, zodat de
kinderen de gelegenheid hebben om
op creatieve wijze hun indrukken van
deze dag weer te geven. Voor dit pro-
ject richt de organisatie zich op de
leerlingen van groep 6 of hoger.

LTO Noord afdeling Bronckhorst

'Met de Klas de Boer op'!

Dit keer is gekozen voor het stuk ‘As de
haane kreit’, geschreven door A. Hen-
richs. Het stuk speelt zich af voor de
boerderij van de familie Renting. Het
is een stralende zomerdag, s’morgens
vroeg is er veel commotie over een in-
braak bij de buren. Als in de loop van
de dag de politie ten tonele verschijnt
volgt de ene verwikkeling op de ande-
re. Er zijn meerdere verdachten maar
niemand wil vertellen waar hij of zij
de afgelopen nacht op het tijdstip van
de inbraak verbleef. Wie de inbraak
heeft gepleegd? Het wordt het publiek
allemaal duidelijk tijdens de uitvoe-
ringen op vrijdag 2, vrijdag 9 en zater-
dag 10 februari. Kaarten voor deze to-
neelavond zijn vanaf heden te koop bij
bakkerij Besselink, bij het Ludgerus ge-
bouw en op de datum van uitvoering,
aan de zaal.

Uitvoering
Toneelgroep
Vierakker-
Wichmond
Op het toneel van het Ludgerusge-
bouw in Vierakker wordt momen-
teel druk getimmerd en geschil-
derd. Dit alles in verband met de
jaarlijkse toneeluitvoering.

Op zaterdag wist hij 4 overwinningen
te behalen, op zondag waren 2 verlies-
partijen en 1 overwinning genoeg
voor de 3e plaats. 

EINDRESULTAAT: 
7 wedstrijden 10 pnt, moy. 1.87 en poy.
2.85. Luke is lid van biljartvereniging
de Keu in Hengelo.

Luke Arends 3e op het NK biljart jeugd

Op zaterdag 13 en zondag 14 janua-
ri werden in Hoorn de N.K. klasse
jeugd gehouden. Hengeloer Luke
Arends behaalde hierbij een prach-
tigen 3e plaats.

Luke Arends op de 3e plek (3e van links)
"Op woensdag 31 januari a.s. houden
de Seniorensoos Vierakker/Wichmond
haar traditionele Nieuwjaarsborrel
met oliebollen "kniepekes" en daarbij
zoals altijd de drukbezochte Bingo-
middag. Naast de gewone rondes heb-
ben we ook weer een "verhaalbingo",
heel leuk en gezellig om mee te ma-
ken: dus kom allemaal op 31 januari
om 14.30 uur naar het Ludgerusge-
bouw in Vierakker en neem uw buren,
familie en vrienden ook mee.

Seniorensoos

Vierakker/Wichmond

DASH DAMES 1 DOOR HET OOG
VAN DE NAALD

Zaterdag 6 januari speelde Dash da-
mes 1, gesponsord door Friso Woud-
stra architecten en Strada Sports, hun
laatste wedstrijd van de eerste helft te-
gen Alfun/Focus. De meiden wilden
deze laatste wedstrijd natuurlijk ook
goed afsluiten, voor een goed einde
van de eerste helft. Dash begon moei-
zaam aan de wedstrijd, ze lieten niet
zien wat ze in huis hebben. Wel bleven
ze vechten voor elk punt en konden ze
de set naar zich toe trekken met 25-19.
Het lukte de meiden niet om de twee-
de set goed te beginnen en alles eruit
te halen. Door veel fouten aan de kant
van Dash en goed verdedigend werk
van Alfun/Focus, werd het erg moei-
lijk, toch konden ze deze set ook win-
nend afsluiten met 26-24. Hoe graag
Dash ook wilde, ook de derde set
kwam het er niet uit. Deze set werkte
op ieders zenuwen. Dash kwam achter
te staan met 21-24, maar door een goe-
de servicebeurt van Denise de Hart
ging de set niet verloren. De meiden
wonnen deze set met 27-25. 

In de vierde set wilden ze toch echt
even laten zien wie nou de koploper is.
Dit lukte uitstekend, een goede pass
leverde veel mooi aanvalswerk op. Ook
een mooie servicebeurt van Lise His-
sink brak Alfun/Focus op. Dit alles re-
sulteerde in een winst met 25-6. 

Een 4-0 overwinning dus, zij het door
het oog van de naald! De volgende
wedstrijd wordt aanstaande zaterdag
gespeeld om 15.00 tegen het tweede
damesteam van Dash, een erg leuke
wedstrijd dus. U bent weer van harte
welkom!

Uitslagen 13 januari 
Avanti H1 - Dash H1: 4-0
Loil H1 - Dash H2: 4-0
Dash D4 - D.V.O. D5: 1-3
Dash D1 - Alfun/Focus D1: 4-0

Programma 20 januari
12.00 V.C.V. JC1 - Dash JC1
12.15 Willems-Gem. MC2 - Dash MC2
12.30  Favorita MC1 - Dash MC1
11.30 Zaalw.!!! Dash circ. 1 - Dynamo 1
11.30 Zaalw.!!! Dash circ. 3 - Tornax 2
13.00 Dash MA1 - Dynamo Neede MA1
13.00 Dash MB1 - Dash MB2
15.00 Dash D4 - Vios Beltrum D2
15.00 Dash D2 - Dash D1
17.00 Dash D3 - Vios Beltrum D1
17.00 Dash D6 - Labyellov D4
17.00 Dash H1 - BVC'73 H1

Vo l l e y b a l

Op 23 januari a.s. komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis voor
onze Turkse avond. 

Wij krijgen de Turkse vrouwengroep
"ELELE" uit Zutphen op bezoek, onder
leiding van mevrouw Zyleyha Sahin. 

Zij is de voorzitter van deze vrouwen-
groep en komt bij ons vertellen over
de Turkse cultuur, gewoontes en ge-
bruiken. 

Het is de bedoeling dat er nog veel an-
dere vrouwen met haar meekomen. 

Het lijkt ons een heel leerzame, maar
vooral gezellige avond te worden. Tot
ziens op 23 januari a.s.

Passage

Deze week van gebed wordt ieder jaar
in januari gehouden, wereldwijd, en
heeft deze keer als thema: 'Doven ho-
ren, stommen spreken'.
Op deze zondagmorgen komen her-
vormden, gereformeerden en rooms-

katholieken samen in de Dorpskerk,
waarbij natuurlijk ook ieder ander
welkom is. De viering is aantrekkelijk
voor jong en oud dus het is de moeite
waard om zondagmorgen naar de
Dorpskerk te komen.
Voorganger is ds. D. Westerneng en er
is muzikale medewerking van eht
koor 'Vokate' en Mirjam Berendsen be-
speelt het orgel. Na afloop van de vie-
ring is er gelegenheid om koffie te
drinken of frisdrank voor de jeugd.
De Raad van Kerken nodigt een ieder
van harte uit.

Oecumenische viering 

Raad van Kerken in Dorpskerk
Aanstaande zondagmorgen 21 ja-
nuari om 10.00 uur wordt er in de
Dorpskerk een bijzondere viering
gehouden uitgaande van de Raad
van kerken die in het teken zal
staan van de week van gebed voor
de eenheid.

Erwin, al maanden gewend de wed-
strijden bij de Inters (C klasse) naar
zijn hand te zetten, vond het geens-
zins een verrassende uitslag. ‘Ik reed
in Enter voor het eerst op de nieuwe
Honda CRF 490. 

Dat is beslist even wennen. Het vermo-
gen van de motor is duidelijk anders.

Wat mij bijna nooit is overkomen, ge-
beurde zaterdag wel. Tot twee keer toe
sloeg de motor af en dat kostte mij in
de eerste en derde proef bijna ander-
halve minuut achterstand. Weliswaar
was ik in drie proeven sneller dan
Mark, de achterstand bleek te groot
om de zege te pakken. Toch was ik niet
ontevreden’, zo sprak Erwin na afloop.

De komende weken heeft de Vorde-
naar nog voldoende gelegenheid om
zich de motorfiets eigen te maken. De
eerstvolgende enduro wedstrijd is na-
melijk pas op zaterdag 24 februari in
Borculo.

Erwin Plekkenpol 2e 
in Enter
De tweede plaats van Erwin Plek-
kenpol achter winnaar Mark Was-
sink, tijdens de eerste enduro
wedstrijd in het nog prille seizoen,
zaterdagmiddag in Enter, leek ver-
rassend.



Gld.nieuws

In Zutphen heeft de gemeente veel goeds 

kunnen doen met geld uit het Gelders 

Stedelijk Ontwikkelingsbeleid. Zutphen 

sprak met de provincie af om een deel te 

gebruiken voor de binnenstad. Onder de 

noemer De schone slaapster ontwaakt, 

gaf de gemeente subsidies aan dingen 

die de historische uitstraling van Zut-

phen vergroten. Eigenaren kregen een 

steuntje in de rug om hun monumenten 

te onderhouden of om de puien van hun 

winkels terug te brengen in de originele 

staat.

Zutphen heeft meer dan duizend pan-

den met een monumentenstatus. Dek-

ker Lingerie maakte gebruik van zowel 

de regeling voor winkelpuien als voor 

monumentenonderhoud. Eigenaar 

Henny Dekker glimt als hij de tekenin-

gen voor de renovatie van zijn winkelpui 

te voorschijn haalt: ‘Eigenlijk vond ik 

de oude pui vanaf het begin al niet erg 

mooi, maar ik kon helaas niet alles tege-

lijk doen.’

Afgeronde hoeken

Dekker verhuisde ruim twintig jaar 

geleden met zijn winkel van een bui-

tenwijk naar de binnenstad. De ruimte 

die hij kocht spreidde zich uit over drie 

monumentale panden aan de Korte Hof-

straat. Op dat moment lag voor Dekker 

de prioriteit echter bij de binnenruimte.

‘We hebben eerst binnenmuren doorge-

broken om een aaneengesloten winkel-

ruimte te maken en daarna de winkel 

naar een vierde pand aan de achterzijde 

uitgebreid’, zegt Dekker wijzend op het 

plafond waarachter de draagbalken de 

oude binnenmuren vervingen. ‘Vervol-

gens hebben we de gewelven onder twee 

van de panden geschikt gemaakt als ma-

gazijnruimte. Deze gewelven stammen 

misschien wel uit de middeleeuwen’, 

schat de winkelier.

Juist toen hij al een paar jaar liep na te 

denken over een plan voor de winkelpui, 

eind vorige eeuw, wees de gemeente 

de ondernemer op de subsidieplannen. 

Over deelname hoefde hij dan ook geen 

moment na te denken. ‘Het was precies 

het goede moment, eigenlijk viel ik met 

mijn neus in de boter.'

‘Kijk, het glas liep eerst helemaal tot op 

het maaiveld. De etalages waren veel 

te groot ten opzichte van de totale pui.’ 

De winkelier wijst naar de onderkant 

van zijn buitengevel, waar nu weer 

metselwerk is teruggekomen. Op de te-

keningen laat hij zien hoe de bovenkant 

van die oude etalages afgeronde hoeken 

hadden, in de stijl van de jaren vijftig 

en zestig.

Niets dan lof

In de gevel zitten weer raamkozijnen 

zoals ze er bij de bouw van het pand on-

geveer uitzagen. ‘De architect heeft er 

oude foto’s bij gehaald. Ik wilde het zelf 

ook graag in de oude stijl terug bren-

gen, maar hoe doe je dat dan? De ramen 

moesten kleiner, maar wat kan er en 

wat mag er?’

De onderprofielen van de raamkozijnen 

zijn weer van natuursteen en sluiten 

aan bij oorspronkelijke vensterbanken 

verderop in de straat. Dekker: ‘Als ik 

het in mijn eentje had gedaan, was dat 

misschien gewoon metselwerk gewor-

den. Nu hebben we alles veel mooier en 

veel royaler kunnen uitvoeren.’

Nog een voorbeeld van een deskundig 

detail waar Dekker zelf misschien nooit 

aan had gedacht: de middelste buiten-

gevel van de drie oorspronkelijke pan-

den is in een net iets donkerder kleur 

crème geschilderd dan de buitenste 

twee. Daardoor kun je vanaf de straat 

tot aan de nok weer onderscheid maken 

tussen de drie monumentale panden.

De gevelrenovatie heeft al met al te-

gen de negentigduizend euro gekost. 

Daarvan is ongeveer veertig procent uit 

subsidies betaald. Bij de heropening 

in 2001 oogstte de winkelier niets dan 

lof over de verbeteringen van klanten, 

buren en collega’s. Eerst was mijn pand 

niet moeders mooiste, maar kijk nu 

eens naar de hele straat.’

Zutphen kreeg in 2005 het predikaat 

‘Mooiste binnenstad van Nederland’ in 

de categorie middelgrote steden.

'De pui is veel mooier en royaler'

Prijsvraag

Vraag: Hoeveel heeft de provincie Gelder-

land besteed aan het beleid voor de grote 

Gelderse steden? 

Stuur je antwoord voor 24 januari 2007 

naar de provincie Gelderland, t.a.v.

mevrouw Liny Rijksen, Antwoordnummer 

411, 6800 WC Arnhem. Een postzegel is niet 

nodig. Onder de inzenders van het goede 

antwoord verloten we een boekenbon van 

25 euro.

Wie wint de kaartjes voor het concert 

van Shakira?

De prijsvraag van december 2006 heeft het 

record aantal inzendingen van 407 opgele-

verd. Er zijn vier originele reacties bij. Die 

kunnen we niet bij voorbaat laten winnen, 

want het wordt niet gevraagd origineel te 

zijn. Wij willen alleen het juiste antwoord. 

De ‘kaarten’ van Sharindha Harhangi (Arn-

hem), J.A. Witvoet (Apeldoorn) Sayrana 

Verkuijl (Arnhem) en Sandra Rooke uit 

Dreumel lootten dus gewoon mee, maar 

zijn zo mooi dat ze een speciale vermel-

ding verdienen. Het goede antwoord op de 

vraag wanneer de Gelderse begrotingskrant 

uitkomt, is: januari 2007. De winnaar is 

Arie de Vramen uit Oosterbeek. Namens de 

redactie van harte gefeliciteerd! De win-

naar werd getrokken uit de vele kaarten 

met het juiste antwoord. Hij wint de twee 

felbegeerde kaartjes voor het concert van 

Shakira in Gelredome. Aan het eind van de 

maand heeft hij de kaartjes in huis.

- Steeds mooier

- Hoogwater  

- Gelderse aanpakker 

- Regiotaxi Gelderland 

- Verkiezingen Provinciale 
- Staten op 7 maart 2007

Gevelrenovatie Dekker Lingerie

Stedenbeleid

De provincie Gelderland voelt zich verantwoordelijk voor Gelderse steden waarin 

iedereen zich thuis voelt, steden die economisch sterk zijn en werk bieden aan wie 

dat zoekt, steden waar het goed wonen is met leefbare en veilige straten. Het gaat 

om Gelderse steden waarin iedereen meedoet en niemand achterblijft. Om die 

reden werkt de provincie Gelderland intensief samen met Apeldoorn, Arnhem, Doe-

tinchem, Ede, Harderwijk, Nijmegen, Tiel en Zutphen. Dat gebeurt met het Gelders 

Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO). Met dat beleid is sinds 2001 ruim € 150 miljoen 

provinciaal geld geïnvesteerd in deze acht Gelderse steden.

Provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX  Arnhem, Bezoekadres: Markt 11, T (026) 359 90 00, 
post@gelderland.nl, kijk ook eens op www.gelderland.nl

Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

IN HET KORT

ACTUEEL

Gld. bericht is een uitgave van de provincie 

Gelderland. Voor meer informatie: 

afdeling Commu nicatie, T (026) 359 90 00, 

Markt 11, Postbus 9090, 6800 GX  Arnhem,

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

HOOGWATER

JANUARI 2007

ACTUEEL

AGENDA

beter dan in de hoogwaterjaren 1993 en 

1995 toen delen van Rivierenland geëva-

cueerd moesten worden. Er is op dit mo-

ment slechts 25 kilometer dijk waar nog 

beperkte maatregelen genomen moeten 

worden. Negentig kilometer dijk voldoet 

nu nog niet aan de normen, maar wel 

in de aanloop naar 2015 als het project 

Ruimte voor de Rivier is uitgevoerd. 

Door het uitgraven van uiterwaarden en 

de aanleg van nevengeulen zal het water 

op die plaatsen dan gedaald zijn.'

Hoogwaterbewustzijn

Volgens zijn collega Frans Verhoef illu-

streert Ruimte voor de rivier een omslag 

in het denken over de bescherming te-

gen hoogwater.'De klimaatverandering 

dwingt ons hiertoe. Het eindeloos op-

hogen van de dijken, wat we voorheen 

deden, is zinloos en zelfs gevaarlijk. 

Want wanneer het dan fout gaat, is het 

goed mis in ons dichtbevolkte land. Het 

water moet de ruimte krijgen, zodat we 

zelf de plaats bepalen van de eventuele 

overlast. We werken nauw samen met 

onze buren in Duitsland, want elke 

maatregel die zij treffen, heeft hier ef-

fect.' Verhoef vertelt dat in de beneden-

stad van  Keulen bijvoorbeeld moeilijk 

maatregelen te nemen zijn tegen hoog 

water. Zij houden dus rekening met 

overstromingen eens in de zoveel jaar.

'Ook in Nederland moeten mensen een 

soort hoogwaterbewustzijn gaan ont-

wikkelen, zodat ze zich niet pas bij een 

dreigende overstroming gaan afvragen 

waar ze heen moeten. Er is een speciale 

website in de maak. In 2007 is die ge-

reed. Daarop kunnen mensen door het 

intikken van hun postcode erachter ko-

men hoe hoog het water bij hen komt te 

staan bij een eventuele dijkdoorbraak. 

Meer informatie

www.nederlandleeftmetwater.nl, 

www.waterkeren.nl www.crisis.nl , 

www.gelderland.nl/water

Het lijkt vergezocht. Een fietser bij een 

kabbelend beekje die zich afvraagt hoe 

hoog het water op die plek kan komen. 

Het tafereel op de affiches van de stich-

ting Nederland leeft met water wil men-

sen bewust maken van de risico’s die zij 

lopen bij hoog water. Ook in Gelderland, 

rivierenland bij uitstek, is die bewust-

wording noodzakelijk. De zeshonderd 

kilometer provinciale dijk is beter op 

orde dan ooit, maar er kan altijd iets 

misgaan. 'Mensen moeten niet pas bij 

een dreigende dijkdoorbraak gaan na-

denken over waar ze heen moeten.'

De eerste verantwoordelijkheid voor de 

dijken in Gelderland ligt bij de vier Wa-

terschappen en bij Rijkswaterstaat voor 

de sluizen. Dit betreft vooral het dage-

lijkse onderhoud. Daarnaast houden zij 

eens in de vijf jaar een grondige inspec-

tie.De dijken worden dan getoetst op 

stabiliteit, hoogte en bekleding. De nor-

men waaraan de waterkeringen moeten 

voldoen, rekenen met een toename van 

de waterafvoer. De provincie controleert 

of deze APK-keuring goed is uitgevoerd 

en brengt verslag uit aan het Rijk. Be-

stond de inspectie voorheen uit man-

netjes op de dijk met een landmeter, te-

genwoordig worden vaak helikopters vol 

moderne apparatuur ingezet.' Beide me-

thoden zijn even betrouwbaar en omdat 

de invoer van gegevens sneller gaat, is 

de laatste methode niet duurder', aldus  

Menno de Vos, provinciaal medewerker 

Water. De Vos vertelt dat de dijken in 

Gelderland in goede conditie zijn. 'Veel 

Regiotaxi Gelderland 

Sinds 1 januari 2007 is Regiotaxi Gelder-

land een vorm van openbaar vervoer voor 

iedereen in Rivierenland, Achterhoek, 

IJsselstreek en de Vallei. De regiotaxi rijdt 

zeven dagen per week van 6.00 uur in de 

ochtend tot 01.00 uur ’s nachts met een 

taxi of minibus van deur tot deur en komt 

ook op plaatsen waar geen trein of bus 

rijdt. Ritten zijn te reserveren op nummer 

0900-0276 (lokaal tarief). 

De taxi staat maximaal tien minuten eer-

der of later dan het afgesproken tijdstip 

voor de deur. Mensen met een indicatie op 

basis van de Wet Maatschappelijke Onder-

steuning (Wmo, voorheen Wvg) betalen 

een gereduceerde prijs. Eén telefoontje 

naar 0900-0276 is genoeg. Het callcenter 

is dagelijks bereikbaar van 06.00 uur in 

de morgen tot 02.00 uur ’s nachts. Iemand 

met een gehoorbeperking bestelt de taxi 

met de fax: 013-5499941. Graag minimaal 

een uur voor vertrek bellen, bij voorkeur 

eerder. Ritten met meer dan acht per-

sonen dienen 24 uur tevoren te worden 

aangemeld. 

Meer informatie

www.regiotaxigelderland.nl. Via de website is 

ook een klantenpas (vol tarief) aan te vragen. 

Het projectbureau (026-355 21 21) is er voor 

vragen, suggesties of klachten.

Verkiezingen Provinciale Staten

De verkiezingen voor Provinciale Staten 

zijn op 7 maart. De provincie Gelderland 

bereidt een campagne voor om alle kiezers 

te informeren zodat ze naar de stembus 

komen. Vanaf 24 januari gaat de verkie-

zingscampagne van start. De campagne 

is net als voorgaande keren op radio en 

tv met korte berichten, grote posters 

in bushokjes, aandacht in de regionale 

en huis aan huiskranten en een unieke 

verkiezingsbijlage bij de dagbladen de 

Gelderlander en de Stentor. Dit moet de 

Gelderlander overtuigen van het belang 

om te gaan stemmen. Voor jongeren is 

een aparte campagne ontwikkeld. Wie 

dit leest doet er slim aan 7 maart alvast in 

zijn/haar agenda te noteren.

Woensdag 24 januari 2007

Provinciale Staten

10.00 uur, provinciehuis, Statenzaal 

Woensdag 7 februari 2007

Commissie Economie en Milieu 

9.30 uur, provinciehuis, Statenzaal 

Commissie Landelijk Gebied

9.30 uur, provinciehuis, gebouw 

Rijnstate zaal 3.1 

Commissie Ruimtelijke Ordening

14.00 uur, provinciehuis, Statenzaal 

Commissie Welzijn

14.00 uur, provinciehuis, gebouw 

Rijnstate zaal 3.1 

Commissie Algemeen Bestuur

17.30 uur, provinciehuis, gebouw 

Rijnstate zaal 3.1 

Commissie Verkeer en Water

17.30 uur, provinciehuis, Statenzaal 

Conditie dijken in Gelderland is sterk verbeterd

van de Provinciale Staten. Statenleden 

vinden dat er meer aandacht voor echte 

Gelderse aanpakkers moet komen. 

Daarom heeft elke politieke partij in de 

Staten een persoon of organisatie voor-

gedragen. Op de website van de provin-

cie staan alle genomineerden genoemd. 

Daar wordt ook uitgelegd waar ze voor 

staan en waarom ze genomineerd zijn. 

De Provinciale Statenleden hebben de 

afgelopen vier jaar veel mensen ontmoet 

die hen zijn opgevallen. Daarom hebben 

ze een verkiezing georganiseerd: de Gel-

derse Aanpakker. Op acht genomineerde 

Gelderlanders kan iedereen tot 24 janu-

ari stemmen. 

De Gelderse Aanpakker is een inwoner 

van Gelderland die tijdens werkbezoe-

ken van commissies, Gelderse debatten 

of informatieavonden een bijzondere 

indruk heeft achtergelaten bij de leden 

Stem op de Gelderse aanpakker

20 ’n Verhaal halen Steenenkamer

20 Rommelmarkt Harderwijk

20 Nieuwe kerk concert Ermelo

21 Bloeiend zandwandeling Barneveld

21 Ganzenexcursie Nijmegen

21 Snertwandeling Ede

21 Danspresentaties Nijmegen

21 Veldtoertocht Zelhem

21 Dialectavond Elburg

21 Fietsveldtocht Goudsberghel Ede

27 Ruilbeurs Elburg

27 Dineren in het donker Nijmegen

27 Multiculturele avond Zutphen

27 Springwedstrijd paarden Gorssel

27 Toneelvoorstelling OCH Laren

27/28 Rommelmarkt Vragender

27/28 Dartstoernooi Ruurlo

28 17e Manege Indoormotorcross 

 Lochem

28 Vincentius boekenbeurs Arnhem

28 Ecxursie eendenkooi Waardenburg

28 Erwtensoepwandeling Apeldoorn

28 Piano recital Doorwerth

28 Wereldkunstdag Apeldoorn

28 Concert muziekkring Wijchen

28 Midwinter marathons Apeldoorn

Activiteiten

18 Ontmoeting met Kader Abdolah 

 Culemborg

18 Natuurwandeling Grebbenberg  

 Rhenen

19/20 Studiemarkt Rijnhal Arnhem

19 Bluesfestival 

20 3e Zaterdag boekenmarkt 

 Bredevoort

20 Lieddag Arnhem

20 15e Boerenkoolwandeltocht Epe

20 Koe knuffelen Voorst

20 Nieuwjaarswandeling Veenendaal

Bij hoog water altijd alert zijn

De inwoners van Gelderland kunnen 

stemmen op wie zij de beste aanpak-

ker vinden. De genomineerde met de 

meeste stemmen krijgt € 2500 die aan 

een goed doel moet worden besteed. 

Op www.gelderland.nl is ook te zien 

aan welk goed doel een genomineerde 

het geld wil schenken. Tijdens de Sta-

tenvergadering van 24 januari maakt 

Clemens Cornielje, Commissaris van de 

Koningin, bekend wie de meeste stem-

men heeft gekregen en zich de ‘Gelderse 

Aanpakker’ mag noemen.

ACTUEEL

Ga naar www.gelderland.nl
en doe mee!



• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.

• Tevens ook APK-keuringen, reparaties 
en onderhoud.

Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 88
Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website www.atc-nl.nl

ALBERT HEIJN HENGELO (G)
MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur

vr. 8.00 - 21.00 uur   za. 8.00 - 18.00 uur

RUNDER-
GEHAKT

pak 800 gram á 3.99

NU   1+1 GRATIS

let op uw brievenbus de nieuwe spaaraktie van AH HENGELO (G) komt er aan!

DUJARDIN VIEUX
fles 1 liter

NU 9.99

LOTUS FINESSE
pak 18 rol

NU 4.00

SWARTLAND WIJN
fles 0,75 liter á 4.49

DIV. SOORTEN

NU 2 flessen    5.00

OLA 
VIENNETTA
doos 650 gram 
á 1.99

NU   1+1 GRATIS
COCA COLA OF
FANTA MULTIPAK
set 4 flessen 
á 4.99

NU   2+1 GRATIS
DOMMELSCH
BIER
krat 24 flesjes

NU 6.00

HAND-
SINAASAPPELEN
net 2 kg 
á 2.69

NU   1+1 GRATIS

Jachthondenschool
Banninkhof

PUPPY CURSUS
iedere zaterdag om

16.00 uur.
Banninkstraat 28

Hengelo 
gediplo. instruct.

Wim Groot Nuelend
0575-553970

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen

Een selectie uit onze ruime voorraad occasions:

w w w. h e r w e r s . n l

“Een veilig gevoel zo’n

Herwers Occasion”

TOT € 5.000
Opel Astra 1.6i GLS
5drs, groen, Jan-95
140500 km € 2.750,00

Nissan Micra 1.0 Jive
3drs, blauw, Mar-94
177524 km € 2.750,00

Renault 19 1.8 RT luxe
5drs, d. rood, Jan-93
162800 km € 2.950,00

Ford Escort 1.8 Business Edition
3drs, zwart, Jan-98
107500 km € 4.995,00

Nissan Almera 1.6 Pulsar automaat
5drs, AC, blauw, Feb-98
155000 km € 4.950,00

€ 5.000 TOT € 10.000
Toyota Picnic 2.0 16V GL 6-persoons
5drs, AC, wit/grijs, Nov-97
165812 km € 6.950,00

Fiat Punto 1.2 ELX
3drs, ACC, antraciet, Jan-02
34470 km € 7.995,00

Ford Ka 1.3 Corneille
3drs, AC, blauw, Jun-02
52569 km € 7.950,00

Daihatsu YRV 1.3 16v S
5drs, grijs, May-01
66488 km € 8.500,00

Kia Mentor 1.6 LS
4drs, AC, groen, Dec-02
39288 km € 8.950,00

Renault Scenic1.4 16V RXE
Mpv, AC, blauw, Nov-99
77000 km € 9.800,00

Citroen Berlingo 2.0 Hdi navigatie
AC, grijs, Feb-04
96700 km € 9.950,00

V.W. Golf 1.4 55 KW Comfortline
3drs, AC, groen, Jan-02
87480 km € 9.950,00

Subaru Legacy 2.0 GL AWD
4drs, AC, grijs, May-01
129715 km € 9.995,00

VANAF € 10.000
Daewoo Tacuma 1.6 Spirit
5drs, AC, grijs, Sep-03
27500 km € 11.950,00

BMW 318i Executive
4drs, ACC, zilver, Mar-99
105000 km € 12.950,00

BMW Z 3 Roadster 1.8
2drs, groen, Apr-97
111000 km € 11.995,00

Ford Focus 1.6 74 KW Wagon
5drs, AC, d.blauw, Jun-02
91946 km € 12.950,00

Peugeot 307 1.6 16v XS
3drs, AC, grijs, Nov-02
40000 km € 12.950,00

Peugeot 307 1.6 16v XS
SW, ACC, zwart, May-02
59390 km € 13.500,00

Ford Fiesta 1.4 16V Futura automaat
5drs, AC, grijs, Jan-05
14916 km € 14.250,00

Peugeot Partner 1.6 16V
5drs, AC, grijs m., Apr-03
26000 km € 14.950,00

Renault Megane 1.4 Auth. Comfort
5drs, ACC, zwart, Jan-05
56000 km € 14.950,00 

Alfa 156 Sportwagon 1.6 Progression
5drs, ACC, grijs, Jan-03
56370 km € 15.950,00

Citroên C3 1.4 Hdi Ligne Ambience
5drs, ACC, grijs, May-04
70500 km € 15.750,00

Audi TT Coupe 1.8 Turbo 180pk
2drs, ACC, blauw, Feb-99
125800 km € 16.500,00

Audi TT Roadster 1.8 Turbo 180pk
2drs, ACC, grijs, Apr-00
80000 km € 22.950,00

Je weer goed voelen!

Praktijk voor 
psychosociale counseling

Marga Jansen
Beatrixlaan 20, Vorden
0575-441569
MMJansen@hccnet.nl

• Lid LVPW •

WEEKBLAD

Nu 

ook op

Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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
Internet: www.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

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• 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 vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst

10%

10%

10%

10%10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

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

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen 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 ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina'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 ver-
eenvoudigd 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 web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, 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 arti-
kelen 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 bie-
den u beide mogelijkheden.

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 INSCHEN-
KEN''. 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 verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, 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-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
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Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker VordenWichmond Kranenburg

Delden Linde Medler

Wildenborch

Bronckhorst  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden



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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

N U  O P R U I M I N G

Mode
Kerkstraat 11, Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 12 35

BLAZERS nu

€ 69,-
2 stuks voor

€ 105,-
BROEKEN en ROKKEN

€ 39,-
2 stuks voor

€ 69,-

DAMES en HEREN

JACKS
vanaf

€ 59,-

HERENMODE

nu 50%
KORTING
FOR FELLOWS,

BASEFIELD 
pullovers en overhemden

DIVERSE DAMESMERKEN

50%
KORTING

BANDOLERA • TAIFUN
FRANK-WALDER

Burg. Galleestraat 9 - 7251 EA Vorden

Esprit

Mexx

Object

Street One

Sandwich

Bandolera

Geisha

Expresso

Just B.

E.D.C.

Zin in een 
modische baan?
Visser Mode is gevestigd in Vorden. Onze collectie bestaat
uit jonge, trendy/sportieve mode en het modisch/elegant
assortiment. Bij ons staan hoge kwaliteit, een goede
prijs/kwaliteit verhouding en persoonlijke service voorop.

Voor onze jonge mode afdeling zijn wij op zoek naar een

VERKOOPSTER/MODEADVISEUZE
voor ong. 24 uur per week.

Voor bovenstaande functie verwachten we:
- dat je modebewust en enthousiast bent
- dat je met plezier klanten wilt en kunt adviseren
- dat je goed in teamverband, maar ook zelfstandig kunt werken
- dat je de koopavonden en zaterdagen beschikbaar bent

Als je zin hebt in deze uitdagende funktie, stuur dan je brief met
motivatie, cv naar Visser Mode, t.a.v. dhr. Elbrink, Burg. Galleestraat 9,
7251 EA Vorden.

Woonwinkel Lichtenvoorde
Patronaatsstraat 1a

Telefoon (0544) 39 48 00 
lichtenvoorde@prowonen.nl

Vanwege beperkte parkeer-
mogelijkheden kunt u het
beste lopend op perfiets

komen. Komt u met de auto?
Dan kunt u op eigen risico 

parkeren op de bouwplaats
van 'De Zuidhoek', 

hoek Patronaatsstraat-
Van Heijdenstraat.

Postadres | Postbus 51 | 7150 AB Eibergen  | www.prowonen.nl

Open huis
Op vrijdag 19 januari geven wij een open 
huis in onze nieuwe woonwinkel aan de
Patronaatsstraat 1a in Lichtenvoorde. 
Komt u een kijkje nemen? U bent van
16.00 tot 18.00 uur van harte welkom! 

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek 
van vele merken wand- en vloertegels

De beste kwaliteit tegels,
tegen de laagste prijs.

Alles op voorraad: 40.000 m2.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Goedkoper kunt u 

nergens kopen, zelfs 

niet over de grens.

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

vr.: 8.00 - 21.00 uur.
zat.: 9.00 - 16.00 uur.

N18

N18

Den Sliem

Den Sliem

Vredenseweg

Lichtenvoorde
Doetinchem Twente-route

Eibergen
Enschede

B&R
Veld

STURKO

Eibergseweg

Zin om aan de slag te gaan met uw eigen stukje grond ?

Wilt u een nieuwe tuin of de oude grondig renoveren ?

Kost het onderhoud u teveel tijd ?

WIJ KUNNEN U VAN DIENST ZIJN !

maak nú een vrijblijvende afspraak 

Zutphen Emmerikseweg 83/A, BAAK, Lid VHG

WWW.HOVENIERSBEDRIJFEVERS.NL

0575 - 44 10 48

locatie ’t Beeckland
Het Hoge 41
7251XV Vorden
tel (0575) 55 11 55 

Welke (vmbo)school 
past het best bij mijn kind?

Thema-avond voor ouders/verzorgers
18 jan. 20.00 u Het Hoge 41 Vorden

Open Dagen: 09 feb. 07: 19.00 u – 21.00 u
10 feb. 07: 09.30 u – 12.30 u



Smeedijzeren ledikant 
kleur antiekbrons

3 modellen

180-200  van  779,-  nu 499,-
Nachttafels 149,- per stuk.

Polyethermatras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik 
met aan beide zijden een anti-aller-
gische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190/200 van 189,- nu 129,-
90/200 van 199,- nu 139,-
90/210/220 van 221,- nu 159,-
140/200 van 309,- nu 229,-
160/200 van 343,- nu 259,-
180/200 van 390,- nu 289,-

Comfolasticmatras*
Anti-allergie matras met schouder-
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80/200 van 269,- nu 179,-
90/200 van 289,- nu 199,-
90/210/220 van 339,- nu 249,-
140/200 van 409,- nu 299,-
160/200 van 469,- nu 359,-

COMFORT LEDIKANT
Ledikant 90/200 cm. 
Inclusief nachtkast

in eikenkleur

samen met lattenbodem 
en matras

nu 649,-

Auronde 1000
in vele kleuren

Bedomranding  160/180-200 
inclusief 2 dwarsgespannen spiralen 

en 2 matrassen.

Met GRATIS 
Auping dekbedsets

4 sets 1 pers. of 2 sets litj.

nu 1195,-

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

Koraal pocketvering matras*
Matras met 5 comfortzones, dub-
beldoeks jersey stretch tijk op basis
van katoen. Verkrijgbaar in 3 hard-
heden. 
80/200 van 405,- voor 299,-
90/200 van 437,- voor 349,-
90/210 van 508,- voor 395,-
140/200 van 685,- voor 495,-
160/200 van 792,- voor 579,-

Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met
COOL TOUCH jersey stretch tijk
doorgestikt met wildzijde. In 3
hardheden.
80/200 van 740,- voor 549,-
90/200 van 775,- voor 599,-
90/210 van 852,- voor 679,-
140/200 van 1097,- voor 899,-
160/200 van 1294,- voor 1049,-

Pocketveringmatras 
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones. 
Afdeklagen: Talalay Latex, paarden-
haar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80/200 van 760,- voor 599,-
90/200 van 795,- voor 649,-
90/210 van 880,- voor 699,-
140/200 van 1125,- voor 999,-
160/200 van 1384,- voor 1149,-

S U P E R  V O O R D E L I G E  M AT R A S S E N

Themakamers met veel accessoires
Showroommodellen met korting

Luxe Beukenhouten vouwbed

80/200 van 399,- nu 299,-

Montreal
Deelbare comfortkamer

in eiken, beuken of kersen
Inclusief nachtkasten

160/180 - 200

nu 1295,-

Veel showroom bedden
HALVE PRIJS

Draagschuim 
Revolutionair materiaal op basis
van latex, zeer goed ventilerend en
geschikt vor alle bedbodems.
80/200 voor 675,-
90/200 voor 750,-
90/210 voor 865,-
140/200 voor 1160,-
160/200 voor 1350,-

Boxspringcombinatie
incl. pocketvering-

matrassen

1995,-

* Matrassen zijn in vele maten lever-
baar en kunnen ook in een anti-aller-
gie uitvoering geleverd worden. 

Ons gehele assortiment bestaat uit 
40 verschillende matrassen. 
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.

Themakamers met veel accessoires
Showroommodellen met korting

± 2000               

dekbedsets
collectie 2005/2006

b.v.
1 persoons  normaal   75,- nu 29,-
2 persoons  normaal 115,- nu 39,-
Litsjumeux  normaal 135,- nu 49,-
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