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Sinterklaas bestaat echt!

Sint in de koets.
Rustig op de beurt wachten jongens.
Wie er nog aan mocht twijfelen of Sinterklaas wel echt bestaat, werd zaterdagmiddag in Vorden met de neus op de feiten gedrukt. Honderden
kinderen waren met hun ouders c.q. grootouders naar het station gekomen om de Sint in levende lijve met zijn Pieten uit de trein te zien komen.
En gezien de reacties en blijde gezichten van de kinderen kan niet anders
geconcludeerd worden dat de kindervriend echt bestaat! Zelfs ouders waren zo in de ban van de Sint dat zij hem verzochten dat niet alleen de kinderen, maar ook zij zelf op ‘pakjesavond’ de schoen mogen zetten. ‘Wij
zijn toch ook het gehele jaar door lief geweest’, zo zei zelfs een oma met
een ernstig gezicht.

‘Het is bij mijn ontvangst in Vorden de
laatste jaren nog nooit zo druk geweest. Ik heb trouwens van een aankomst met paard afgezien, aangezien
ik al was gelnformeerd dat ik bij het
lopen vanaf het perron naar de koets
geen hinder zou ondervinden. Je hebt
gezien dat ze hier met herstelwerkzaamheden bezig zijn, maar ik moet
zeggen zij hebben alle rommel netjes
voor mij opgeruimd’, zo sprak de Sint.
De grote drukte bij de ontvangst was
natuurlijk ook mede te danken aan
het prachtige herfstzonnetje. Marcel
Leferink, voorzitter van de Vordense
Ondernemers Vereniging (VOV) stond
al een half uur geduldig op het perron
te wachten om als eerste de Sint in
Vorden welkom te heten.

Daarna begon voor de Sint en zijn Pieten een ware triomftocht door een
grote haag van kinderen. Voor de Pieten was het keihard werken om al die
kinderhandjes met pepernoten te vullen. Opvallend het grote aantal ‘kleine

Pieten’en zelfs mini- Sinterklazen om
als een soort stand- by voor de Sint te
fungeren. Het was overigens geen éénrichtingsverkeer, niet alleen dat de
kinderen snoep kregen uitgedeeld,
ook de Sint kreeg cadeautjes, dit in de
vorm van de meest fraaie tekeningen
die de jeugd met blosjes op de wangen
aan de Sint overhandigden. Allemaal
speciaal voor hem gemaakt.
Sint: ‘Toen de kinderen zaterdagavond,dromend van al die spanning
en drukte in hun bedje lagen, hebben
de Pieten en ik ons een poos in een
apart vertrek teruggetrokken, om onder het genot van een Spaans wijntje,
in alle rust de tekeningen te bekijken.
De kinderen die de mooiste tekeningen hebben gemaakt krijgen dezer dagen een presentje van mij’, zo vertelde
hij. Nog even terug naar de zaterdagmiddag; toen de Sint bij het station
klaar was met handjes- schudden,
stapte hij in een door twee paarden getrokken koets, met op de bok Gerard

Afscheidsdienst
ds. Westerneng

Zondagmiddag 25 november om
15.00 uur neemt Vorden in een feestelijke dienst afscheid van ds. Dick
Westerneng van de Gereformeerde
Kerk. En andersom natuurlijk. Het
belooft een bijzondere dienst te
worden. Verschillende sprekers
zullen ingaan op het werk dat de
predikant de afgelopen jaren heeft
verricht in Vorden en omstreken.

Na ongeveer zeveneneenhalf jaar in
Vorden te hebben gewerkt, pakt Westerneng een nieuwe uitdaging op.

Hij gaat aan de slag in Zeeland, als predikant van de Protestantse Gemeente
's-Gravenpolder - Baarland.

Pastoraal werk, catechese en toerusting vanuit de Vordense Gereformeerde Kerk wordt tijdelijk voor één dag in

de week, verricht door mw. drs. C.M.
Baggerman-van Popering.

Smeenk en Jan Groot Jebbink, voor
een korte rijtoer door het dorp. Hieraan werd medewerking verleend door
de muziekvereniging Sursum Corda.
De eerste stop was bij het dorpscentrum, waar de Goedheiligman door
wethouder André Baars in de gemeente Bronckhorst en met name in het
dorp Vorden werd welkom geheten. ‘Ik
vond het heel erg leuk dat mijnheer
Baars hier was. Hij hield het gelukkig
‘kort’ want het gaat tenslotte om de
kinderen niet waar. Ik heb mij in het
dorpscentrum overigens prima met
de kindertjes vermaakt. Dat was trouwens in school de Kraanvogel ook het
geval. Ook daar een overweldigende
belangstelling, zelfs zo groot dat wij
snoepgoed tekort kwamen. Mijn Pieten zijn een hele poos bezig geweest
om er snoepgoed bij te maken’, zo
sprak een intens gelukkige, maar toch
ook wel vermoeide Sint. De komende
weken moet hij goed zorgen voor een
juiste ‘werk- rust’ verhouding. Gelukkig hoeft hij niet zelf het dak meer op.
Dat staat de Spaanse Arbowet anno
2007 niet meer toe. Geen nood, de Pieten staan al in de startblokken om die
taak van de kindervriend over te nemen.

Meer foto's van Sinterklaas
kunt u bekijken op de website:
www.contact.nl. Als u op de foto klikt, dan krijgt u deze in
hoge kwaliteit op het beeldscherm en kunt u de foto bewaren op uw eigen computer.

Deze week
in Contact
25 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

november 11.00–17.00 uur

Wilt u de afscheidsdienst bezoeken,
maar bent u slecht ter been en beschikt u niet over vervoer, neem dan
contact op met de autorijdienst van de
diaconie, tel. (0575) 55 25 49. U wordt
dan gehaald en gebracht.

Sint in Actie

Koopzondag 25 november

25% korting

De Hengelose Ondernemers
Vereniging heeft ook dit jaar
weer
een
spetterende
Sinterklaas Actie opgezet.
Er zijn prachtige prijzen
beschikbaar gesteld door de
ondernemers.

op het gehele assortiment
(alléén op koopzondag)

P.s. maandag 3 december en dinsdag 4 december
zijn ook wij geopend tot 21.00 uur.

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

De kadoshop van de gemeente Bronckhorst!

IE
DE SOLDER
IS BEGONNEN
50% KORTING
in onze

SOLDERIE
dames- en
herenmode

NU!
PROFITEER

Kerkstraat 11 • Hengelo Gld • 0575-461235

De Actie
Bij iedere besteding vanaf € 10,- bij één van de
deelnemende winkeliers, krijgt u één of meerdere
bonnen. Ook klanten van de horeca gelegenheden krijgen zo’n bon. U vult hierop uw naam,
adres en telefoonnummer in en deponeert de
bon in een speciale box bij de deelnemende
bedrijven.
Op woensdag 5 december worden de boxen verzameld. Uit iedere box worden een aantal winnaars getrokken. U maakt dus extra veel kans,
want bij iedere deelnemen valt wel iets te winnen.
Grote Prijsuitreiking
Alle prijswinnaars krijgen een uitnodiging voor het
grote Prijzenfestijn op 8 december. Onder het
genot van een hapje en een drankje worden hier
alle prijzen onder de aanwezigen verloot.
Alle winnaars gaan in 1 doos, waar één voor één
namen uit worden getrokken door een bijzondere
gast.
Wat kunt u winnen?
De deelnemende ondernemers hebben prachtige, maar zeker ontzettend veel prijzen samengebracht. Vanaf 19 november zijn de prijzen te bekijken in het pand aan de Raadhuisstraat naast
Women Basic Fashion. De bonnen worden uitgegeven vanaf maandag 19 november tot en met 5
december.

EXTRA KOOPAVONDEN
wo 28, do 29 nov, ma 3 en di 4 dec tot 21.00 u

DE DRIEVETOL
speelgoed en babykleding
Spalstraat 29, Hengelo Gld Tel 0575-463828

Prijzen beschikbaar gesteld door
de Hengelose winkeliers
Slotboom
Mountainbike Giant
Jansen de Smid
Kaasfondue, chocoladefontijn, wijnrek, grote
siervaas, steekwagen
Heijerman de Bakker
Heijermanpakket
La Finesse
Huidverzorgingspakket + waardebon
Roozegaarde sport
2 waardebonnen
Langeler mode
2 waardebonnen van € 75,Kapsalon Wuestenenk
2 produktpakketten + waardebonnen
Schroder Mode
2 waardebonnen
Wolshop Regelink
Loupe + Handdoekpakket
Plus Hans Eland
2 sjoelbakken
Albert Heijn
1 minuut gratis winkelen
Atomica
Tuinbank
Expert
Dvd speler voor de auto + 2 beeldschermen,
MP3-speler
Enorm
Accu boormachine, bison cadeaudoos
FUN 23
Stroomspelletje, koekoeksklok, afstandsbediening
IJsboerderij Riefel
Arrangement boerengolf of klootschieten 10
pers. + ijs, koffie met appelgebak
Van Nature bloemwinkel
Fruitmand + cadeaubon
Martine hair & beauty
Knip en kleur behandeling, verzorgingspakket, hotstone lichaamspulling
Drievetol
Racebaan, dartbord, pokerset, dvd triviantspel
Focus
3 waardebonnen van € 50,Frans Passchier
2 produktpakketten + waardebonnen
Women ondermode
Waardebon € 50,Lentferink Mode
2 truien
Bonvrie
Pennenset t.w.v. € 50,Bakkerij Hengelo
Waardebon € 50,Capuchon jeugdmode
Waardebon € 50,Spannevogel
Luxe fautuil
Jan de Winkel
Traptractor met aanhanger
Beo
Waardebon € 50,De Barbier
Produktenpakket
Welkoop
Kerstboom + € 100,- kerstversiering
D.A. Lenselink
Cadeaupakket
De Smikkel corner
Waardebon € 50,Schoenmode Hermans
3 waardebonnen van € 50,Apotheek Hengelo
2 Verzorgingspakket
Party centrum Langeler
Dinerbon van € 75,Dick Helmink mode
Waardebon
Groot Kormelink
Loupe bino comfort
Super de Boer Rinders
4 waardebonnen van € 75,Kapsalon Lurvink
Verzorgingspakket

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

*Grolsch pijpjes:
€ 7.49
Nu nog de laagste
prijs in 2007

*Win het laatste
Harry Potter boek!
BESTEL ZE NU!

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

Nu ook bij ons het laatste
verhaal. Kom snel op = op

Deze week
speciaal voor u!
Alleen bij Plus Eland
Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53
T: 0575-463777
F: 0575-461766

Kaasboerderij Weenink
De specialist in kerst- en relatiegeschenken met versproducten!
Voor bedrijven én particulieren.
Kom kijken naar onze kerstshow in de nieuwe Koe’pel!
Kaasboerderij Weenink is het adres voor:
- de Kerstborrel
- Kookworkshops
- Bedrijfsfeesten
- Boerengolf en excursies
- Familiedagen
- Kinderfeestjes
- Verjaardagen
- En al uw andere feesten!

Kaasboerderij Weenink in Lievelde
Eimersweg 3
7137 HG Lievelde

Beleef de Boerderij
www.kaasboerderijweenink.nl
T: 0544-371446

Het is herfst

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 november 10.00 uur ds. J. Kool/ds. B. Neppelenbroek/Mevr. R. Wormgoor, laatste zondag Kerkelijk jaar.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 november 10.00 uur ds. D. Westerneng, Avondmaal en herdenking overledenen 15.00 uur ds D. Westerneng, afscheiddienst
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 november 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes
R.K. Kerk Vorden
Zondag 25 november 10.00uur pastor E. Wassink Eucharistieviering mmv Cantemus Domino
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 24 november 17.00 uur Eucharistieviering dames/herkoor
Zondag 25 november geen viering
Tandarts
24/25 november J.J.de Kruif, Vorden tel 0575 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op
feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer
en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u
naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten:
Bewaking (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30
uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Gasthuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
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 alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance

Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
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
Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden:
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag 13.3017.30 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 Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55
31 59. E-mail info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT
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.

VLAAI V/D WEEK
 Afslanken, vitaliteit en
aankomen met uitgebalanceerde, cellulaire topvoeding
inclusief pers. begeleiding en
advies. Gratis voedings-/
lichaamsanalyse. Bel Jerna
Bruggink (0575) 46 32 05.
 Te koop: originele engelse houtjes touwtjes jas,
nieuw, maat 42/44, € 75,=.
Tel. (0575) 52 27 24.
 Schrijf het op! 23 en 24
november vindt de revue van
Jong-Gelre Vorden Warnsveld
weer plaats.
 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
 Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl
 Al kaarten gekocht voor
de revue van Jong-Gelre?
Koop ze voor 23 november
in de voorverkoop in het
Dorpscentrum te Vorden.
 Gevraagd: Amazone voor
het berijden van een vijfjarige
merrie Vader Ferro, hoogte
1.70 m, eventueel ook voor
wedstrijden. J. Halfman, Rondweg 2a, Hengelo (Gld.), tel.
(06) 30 60 83 33.
 Te huur SINT en PIET
kostuums. DS Design. Molenkolkweg 33. Steenderen.
Tel 0575-452001.
 Te huur gevr.: Landbouwgrond voor snijmaïs of
grasland. Melkgeitenhouderij Roekevisch, Zelhem, tel.
(06) 51 22 83 89.
 JACK-RUSSEL PUPS te
koop. Ingeent en ontwormd,
met dierenpaspoort en gratis
bench!!! Barchem, tel. (06) 25
09 44 88.
 Te huur in Vorden.
Gemeubileerde woonboerderij
in mooie omgeving, 3 slaapk.,
max. 1 jaar, geen 4-voetige
huisdieren, € 900,-/mnd excl.
Tel. (0575) 55 57 33.

 Gezocht: mooie oude
Ansichtkaarten van de
regio, veemarkten, boerenwerkzaamheden etc. Ook
voor complete verzamelingen
houd ik me aanbevolen, tel.
(06) 25 09 44 88.
 Kom naar onze sfeervolle
boerderij De Wilghenhoeve
in Ruurlo voor diverse workshops. Info: Liesbeth Schot
0573 - 45 21 57. Website:
www.wilghenhoeve.nl. Email:
hl.schot@hetnet.nl
 KunstKring Ruurlo: 6 en 13
december 9.30 uur: workshop Muziekdoosje in Kerstsfeer versierd met beertjes
van Fimo-klei. Kosten € 20,–
+ materiaal € 12,50. Meer info
www.kunstkringruurlo.nl of
(0573) 45 30 90 of 45 15 99.
 Ierse Folk groep Blue
Dew in Kulturhus Ruurlo op
24 november 20.00 uur.
Entrée € 10.- v.a. 19.00 uur.
a.d. zaal en
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,
telefoon 0314-621364. Vestigingen in:
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

• Stoofpeerbavaroise-vlaai
€

6-8 pers.

6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 bruin bus

€

4,65

WEEKEND-AANBIEDINGEN

• Speculaasstaaf
gevuld met echte amandelspijs

€

• Speculaasbavaroise
mini gebakje
 Bach Bloesem Remedies
Ben je even uit je evenwicht
geraakt door bijvoorbeeld
vermoeidheid, stress, angststoornis of wat voor reden
dan ook, dan is een Bach
Bloesem Remedie een uitstekend middel om je weer in
evenwicht te brengen.
Je overwint je angsten en
krijgt weer zelfvertrouwen.
Ook geschikt voor kinderen
met faalangst of dyslexie.
Verkrijgbaar bij:
Praktijk voor Kinesiologie
Dorine, de Heurne 49
7255 CK Hengelo Gld.
tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl
 Te huur: een gemeubileerde woning in het buitengebied van Vorden. 0575 - 55
16 02.

Pure Aloë Vera
produkten.

2 stuks

€

2,75
1,99

 Reurlse Midwinterhoornwandeling Zondag 2 dec. a.s.
van 11.00 tot 16.00 u. Starten
tot 14.00 u. bij Pannekoekboerderij De Heikamp. Demonstratie midwinterhoorn maken.
Bezichtiging Cactus Oase,
dolen in de doolhof. Keuze uit 3
routes; 6, 11 en 16 km. Volw. €
6,50, kind € 3,50 incl. bezichtigingen en consumptie. Inl. VVV
Ruurlo 0573-453926.

 Kadotip voor Sinterklaas!
Geef een massage-bon voor
iemand die je eens echt wilt
verrassen. Voor een Ayurvedische- of een Sabaaydi massage. Verkrijgbaar bij:
Praktijk voor Kinesiologie
Dorine, de Heurne 49
7255 CK Hengelo Gld.
Tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl

ETJ-Witgoedservice

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14

Repareert alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu’s
21 t/m 27 november 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 21 november
Tomatensoep / Hachee in jus met aardappelpuree en
rodekool.
Donderdag 22 november
Wiener Zwiebelrostbraten met gebakken uien, aardappelen en groente/chocolademousse met slagroom.
Vrijdag 23 november
Groentesoep/ Pangafilet met Oostersesaus met rijst en
groente.
Zaterdag 24 november (alleen ophalen)
Spareribs met zigeunersaus, aardappelen en
groente / IJs met slagroom.
Maandag 26 november
Gesloten.
Dinsdag 27 november
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / 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

Contactjes

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter

vervolg

Floor

Anna Johanna

 Cursus Cursus Cursus
Voor de cursus Touch for
Health 1 begin ik in januari
2008 weer met een nieuwe
groep. Het zijn 6 lessen op
dinsdagochtend. Naderhand
wordt een certificaat uitgereikt.
Wat is Touch for Health?
Touch for Health is een
methode die spier- en energieversterkend werkt. Zo kunnen met behulp van manuele
spiertesten, spierzwaktes en
energieblokkades worden
opgespoord, die met een
eenvoudige techniek kunnen
worden gecorrigeerd. Touch
for Health is ontwikkeld als
zelfhulp methode. Iedereen
kan het leren!
Praktijk voor Kinesiologie
Dorine, de Heurne 49, 7255
CK Hengelo Gld., tel. 0575463122 www.praktijkdorine.nl
 Holistisch therapeut voor
Dieren; Natuurlijke therapieen, Natuur voeding. Voor alle
diersoorten en problemen.
www.kunehuijben.nl
0641223741.
 Gevraagd: ca. 900
Oudhollandse dakpannen.
tel. (0575) 55 23 50.
 Sinterklaas ... is weer in
Vorden. Sinterklaas werkt dit
jaar nauw samen met volleybalvereniging Dash. Voor een
kleine vergoeding zal Sint
met 2 Pieten bij jullie thuis
een onvergetelijk moment
verzorgen. Bel voor een
afspraak 06-53149844.

Floor is geboren op 14 november 2007, weegt
3800 gram en is 51 cm lang.
Peter Brouwer en Belinda Eggink
Biesterveld 88, 7251 VT Vorden
tel. (0575) 55 18 14

“Het bekendste duo
van Nederland”

De pijn, het gemis, de lege plek zal altijd blijven.
Maar de overweldigende belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten
die wij tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Jan Groot Jebbink
mochten ontvangen, heeft ons doen beseffen dat
hij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel
heeft betekend. Het was voor ons een grote steun
en zal een dankbare herinnering blijven.

Wij rusten van 12.00-15.00 uur en na 21.30 uur.

Het meest gewilde paar onder onze vleeswaren is deze week
het vleeswarenkoopje: 100 gram filet American samen
met 100 gram achterham. Twee smakelijke specialiteiten uit
onze eigen ambachtelijke Keurslagerkeuken.
Wees er wel snel bij, want ze groeien in populariteit.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Willy Groot Jebbink - Willemsen
Kinderen en kleinkinderen
Ruurlo, november 2007

Vleeswarenkoopje

Filet American en
achterham

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

Jorik Henry
Jorik is geboren op 14 november 2007,
weegt 3850 gram en is 55 cm lang.

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor het medeleven voor en na het overlijden
van

€

2x 100 gram samen voor
Special

Bernard Schepers

Henry, Henny & Elsa
Rietman-Hilbrink

Shii-take spies

De kinderen

100 gram

€

2.98
2.35

Kookidee

Hamlappen + 4 Gehakt
cordon bleu’s samen voor maar €

Boshuisweg 3
7233 SE Vierakker
Tel. 0575 - 441313

6.98

Aanbiedingen geldig van 19 t/m 24 november 2007

Keurslagerkoopje

Op woensdag 28 november 2007 hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen dankbaar te
gedenken dat wij 50 jaar zijn getrouwd.

Evert Snoeijink

 Schrijf het op! 23 en 24 november vindt de revue van
Jong-Gelre Vorden Warnsveld
weer plaats.

en

Diny Snoeijink-Runhaar

De Pomoloog
Marcel Tross

Biefstukken
(kogelbiefstuk 6.95)

Macaroni

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten

Het Hoge 30, 7251 XX Vorden

Al bijna 100 jaar vakmanschap!
Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

Bedankt voor alle felicitaties, kaarten, bloemen en
cadeaus in verband met ons 40-jarig huwelijk.

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Wij hebben een onvergetelijke dag gehad.

• coniferen
• buxus
• beuken
• etc

€

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

sinds 1908

TE KOOP

500 gram

5.95
2.98

Vlogman, keurslager

Voor al uw aanleg

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

€

Maaltijdidee

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot 22.00 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

en onderhoud van
uw boomgaard en tuin.

3 stuks

Gerrit en Bertha Peters
UITVAARTVERZORGING

HOLTERMAN

Hackforterweg 15a
7234 SG Wichmond

alles voor haagof erfafscheidingen
100% garantie
veur weinig

Lochem
Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Larenseweg 49, Lochem
Verzorging van uitvaarten in
Nu nog de prijs opLochem,
maat. Vorden, Ruurlo,
Tel. 0573 - 254019
Kijk
op
www.holtermanuitvaart.nl
of bel 0573-254019.
www.holtermanuitvaart.nl
Zutphen,
Warnsveld, e.o.

“Als een vogel zonder nest”
Boek van Elly Weulen Kranenbarg
nu te koop bij de boekhandel

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

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

GROEN IS GAS!
NÚ BIJ RUESINK TIJDELIJK LPG-INSTALLATIE
VOOR € 295!

Deze aanbieding geldt op de
Citroën Grand C4 Picasso
én op de C4 Picasso
vanaf € 24.590*

GRAFSTEENSPECIALIST

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



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

TOTAAL VOORDEEL € 2.000
* Vraag naar de voorwaarden. Prijzen en acties geldig t/m
30 november 2007. Prijs- en speciﬁcatiewijzigingen voorbehouden.
Afgebeeld model kan afwijken van de standaard uitvoering.

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,
Gerrit Wissink
Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

www.ruesink.nl

Ton Albers maakte fraai fotoboek

Uit liefde voor de straat waar hij geboren is en waar hij zijn jongensjaren
doorbracht, heeft oud-Vordenaar Ton Albers doen besluiten om een fotoboek uit te brengen met als titel ‘Honderd jaar Zutphenseweg’. Een boek
met een nostalgische inslag waar, bij het doorbladeren gelijktijdig de
vraag opwelt ‘waarom moesten en moeten er toch altijd zoveel historische
gebouwen/woningen worden afgebroken om voor nieuwbouw plaats te
maken? Natuurlijk de tijd staat niet stil of anders gezegd ‘de wereld draait
in een heel snel tempo door’, maar toch!! Beslissingen worden soms zo
vliegenvlug genomen dat men er vaak helemaal geen notie van heeft wat
later de gevolgen zijn. Hups breek maar af jongens, weg met dat oude
spul, zet er maar wat nieuws neer en we gaan weer over tot de orde van de
dag. En dat gebeurde heel vaak in de zestiger/zeventiger jaren!

Ik vraag mij daarbij af hoe men toch
ooit in Vorden heeft kunnen besluiten
om het prachtige notariskantoor van
Rombach af te breken om er vervolgens een bankgebouw te realiseren!!
Een ansichtkaart uit begin 20e eeuw,
verwerkt tot foto en genomen vanaf
de Smidstraat richting de Zutphenseweg met een blik op het notarisgebouw. Een foto uit diezelfde periode,
de smederij van Barendsen waar het
smidsvuur nog dagelijks brandde.
Daarnaast de klokkenmakerij van
Wentink. Nadat deze was verhuisd
werd er een café gebouwd (Pardijs),
thans is er de kapsalon van Heersink
gevestigd. Een foto rond 1900 van de
Kroezeboom aan de Zutphenseweg.
Een boom met die naam geeft een
grens of het begin van een weg aan in
de Saksische gebieden. Rechts van de
boom de Zutphenseweg, links het
weggetje, vroeger aangeduid als ‘De
zwarte weg’ met hooibergen op de
achtergrond.
Een foto uit diezelfde tijd, dokter Hesselink met paard en koets op weg naar
een patiënt. Een foto van de Zutphenseweg genomen vanuit richting het
dorp. De villa ‘De Elshof’ werd in 1916
door de heer Poesse gebouwd en waar-

bij duidelijk op deze foto de tramrails
van de Stoomtram Maatschappij ‘De
Graafschap’ zijn te zien. Deze exploiteerde van 1903 tot 1926 het personenvervoer. Het vrachtvervoer vond tot
1938 plaats. Ook een prachtig exemplaar, het Tolhuis dat op de hoek Hoekendaalseweg/Zutphenseweg stond.
Het is verdwenen, zoals zoveel is verdwenen. Wat er gelukkig nog wel
steeds staat het huis ‘Het Leemgoor’
waar de schrijver van dit artikel een
flink deel van zijn jeugd heeft doorgebracht en dat het hem daardoor een
goed gevoel geeft dat ook deze woning
in het fotoboek van Ton Albers is opgenomen!
En de samensteller van het boek zelf,
Ton Albers? Wij zochten hem op in Silvolde waar hij samen met zijn echtgenote Tia dagelijks geniet van het fraaie
landelijke uitzicht vanuit zijn woning.
Maar niet alleen genieten, ook studeren. Zo is de 70 jarige Ton Albers bezig
met een studie Frans. Echtgenote Tia
speelt piano en neemt ook wekelijks
les en dat alles onder het motto ‘het is
goed om bezig te blijven’. Ton Albers
werd in 1937 geboren aan deze Zutphenseweg. Het huis staat er nog
steeds en zijn thans 95 jarige moeder

heeft er nog jarenlang gewoond. De
vader van Ton Albers (Ben Albers, de
opa van de huidige huisarts Ben Albers in Vorden) was samen met Gottlieb Vogtländer, directeur van de leerlooierij en in zijn vrije tijd een verwoed fotograag. De liefde voor de fotografie en voor de streek droeg senior
over aan zijn zoon.

Diabetes zonder
het te weten?
Doe de gratis
bloedsuikertest.

29

Ton Albers was o.m. jarenlang bestuurslid van de Oudheidkundige Vereniging ‘De Graafschap’. In de familie
Albers zijn in de loop der jaren veel oude tot zeer oude foto’ s bewaard. In het
boek van Ton Albers ook veel foto’s die
door Jonkheer van Haaften zijn gemaakt. De wat oudere Vordenaren zullen zich deze excentrieke Jonkheer
nog wel voor de geest kunnen halen.
Ik ben daarna in de automatiseringswereld terecht gekomen en zo heb ik
ooit nog een aantal jaren bij het Ministerie voor Volksgezondheid gewerkt.
Vanwege mijn eigen gezondheid
moest ik op gegeven moment met
werken stoppen. De Achterhoek trok,
vandaar dat wij in 1993 in Silvolde terecht kwamen. Mijn vrouw vindt deze
streek ook erg leuk en bovendien
woont hier een paar kilometer vandaan een zus van haar. Intussen was ik
in contact gekomen met Hennie Rossel die mij verzocht voor een jubileumboek van de Vereniging Oud Vorden
een artikel te schrijven over de voormalige leerlooierij.
Mensen die in het bezit zijn van oude
foto’s of informatie willen verstrekken
kunnen contact opnemen met Ton Albers telefoon 0315-340895 of e-mail
adres tiaton@hetnet.nl

november

Mediq Apotheek Vorden
Zutphenseweg 12
7251 DK Vorden

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

NOVEMBER
21 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege
21 NBvP Vrouwen van Nu St. Operation Eardrop
21 Herhalingslessen EHBO
22 Klootschietgroep de vordense pan
22 PCOB Vorden schrijfster Joke Verweerd
23 ANBO informatiebijeenkomst over
Voedong en gezondheid
24 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+
in de Wehme tel 55 20 03
26 Nieuwe cursus EHBO
28 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
28 Handwerkmiddag en Kraamverkoop Welfare Rode Kruis in de
Wehme
28 L.V.G. Linde Sinterklaasavond
29 Klootschietgroep de Vordense pan

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

dr ukkerij We e ve r s

15%
extra
korting

bij  Vorden
op alles wat u in
de sintzak stopt*
op vrijdag 23 en
zaterdag 24 november

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

HEMA Vorden is geopend. Voortaan kunt u hier
dus terecht voor handige, slimme, lekkere en
leuke artikelen. Stap snel eens binnen, want er valt
een hoop te ontdekken.
Zeker nu u kunt profiteren op vrijdag 23 november
en zaterdag 24 november van 15% extra korting
op alles wat u in de sintzak stopt.
U vindt de zak tijdens de actiedagen in de winkel.

HEMA Vorden,
Dorpsstraat 18-B

* kijk voor de actievoorwaarden op
hema.nl

Informatiebijeenkomst over
"voeding en gezondheid"
Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in verband met het voedingspatroon
Een gezonde levensstijl - veel bewegen en een verstandig voedingspatroon - draagt in belangrijke mate
bij aan de kwaliteit van leven. Dit
zijn vrijdag 23 november om 14.00
uur de uitgangspunten van oudhuisarts G. Sterringa en diëtiste
T.Tolkamp, in hun voordrachten
over voeding en gezondheid, in
zaal 't Stampertje van het Dorpscentrum. Deze informatiebijeenkomst is een initiatief van de ANBO-afdeling Vorden.
De heer Sterringa zal als eerste spreker
het onderwerp: "Voeding en gezondheid" benade-ren vanuit de medische
invalshoek. Met gebruikmaking van
beeldmateriaal, zal hij op verhelderende wijze aangeven welke risicofactoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van hart- of vaatziekten.
Dat zijn voor het merendeel de ziekten van de slagaders (die het bloed van
het hart naar de rest van het lichaam
vervoeren). En wat er dan mis is, is
meestal een scheur in het vat (een
bloeding) of een verstopping (een infarct).

De organen die het meest getroffen
worden zijn de hersens, het hart, de
nieren en de grote vaten zelf in de
buik of de benen.
Eén van de risicofactoren, en zeker
niet de kleinste, om een dergelijke
ziekte te krijgen is het overgewicht, in
vaktermen; obesitas of adipositas. Deze verschijnselen zijn nauw ver-bonden met het voedingspatroon. En daar
zal de tweede helft van de lezing over
gaan! Diëtiste, mevrouw T.Tolkamp,
zal na de pauze uitgebreid vertellen
over voeding en hart- en vaatziekten.
Zij zal met name nader ingaan op de
betekenis van verzadigde en onverzadigde vetten in het dagelijks voedsel,
het lichaamsgewicht, leefstijl en lichaamsbeweging. Er zal voor de aanwezigen ruimschoots gelegenheid zijn
voor het stellen van vragen aan de
heer Sterringa en mevrouw Tolkamp
over het gewichtige onderwerp: "Voeding en ge-zondheid".
Het bestuur van ANBO voor 50-plussers, afdeling Vorden, nodigt u en overige belangstel-lenden van harte uit 23
november aanwezig te zijn in het
Stampertje..

Bridge
VORDENSE BRIDGECLUB
Bridge is al een heel oud kaartspel en
wordt over de hele wereld gespeeld.
Ook zijn er internationale wedstrijden
en kampioenschappen. Nederland
heeft een aantal topspelers die vaak
heel goed presteren. Je hoort wel eens
dat bridge een moeilijk kaartspel is
maar dat valt reuze mee. En als je kunt
klaverjassen en een beetje kaartgevoel
hebt dan is het bridgen met een paar
lessen te leren. Wanneer begint u?
UITSLAGEN
MAANDAG 12 NOVEMBER
Groep A:
1 Mw. van Gastel/Walter Kilian 67,92%
2 Mw. den Ambtman/Thalen 57,50%
3 Dhr. Wijers/Dhr. Thalen 57,08
Groep B:
1 Mw. den Elzen/Mw. Matser 58,17%
2 Mw. Stehmann/Dhr. Gille 54,78%
3 Dhr. den Ambtman/Dhr. Kip 54,50%
WOENSDAG 14 NOVEMBER
Groep A:
1. Mw. Albers/Dhr. Kip 69,27%
2. Mw. Hoftijzer/Mw. Vruggink 61,98%
3. Dhr. Post/Dhr. Sprey 59,90%
Groep B:
1. Mw./Dhr. Koekkoek 61,46%
2. Mw. Bouwman/van Manen 58,33%
3. Mw. de Bruin/ter Scheggert 56,25%

Show van het jaar

Duurzaamheid
rendeert
Met het toekennen van de
Nobelprijs voor de Vrede aan Al
Gore en een VN-organisatie van
klimaatdeskundigen is opnieuw
duidelijk geworden dat het klimaat – en de invloed die klimaatveranderingen hebben op het
milieu – de komende jaren op de
agenda zal blijven. Niet alleen op
de agenda van politici en beleidsmakers, maar ook op die van
ondernemers en beleggers.
Mens en milieu zijn twee zaken die de
Rabobank altijd erg belangrijk heeft
gevonden en die in ons beleid veel
aandacht krijgen. Daarom is de
Rabobank al meer dan tien jaar actief
op het gebied van duurzaam beleggen
en financieren. Mede door de kennis
en ervaring die we hebben opgedaan
bij de financiering van milieuvriendelijke projecten, staan we nu te boek
als marktleider op het gebied van
duurzaam bankieren in Nederland en
zijn we uitgeroepen tot de meest
duurzame bank van Europa.
Dat duurzaam beleggen zich mag verheugen in een toenemende populariteit is een ontwikkeling die wij als
bank hebben voorzien. Steeds meer
ondernemingen houden zich bezig
met duurzaamheid, omdat hun klanten – u dus – er alert op zijn. Duurzaam ondernemen blijkt aldus een
positief effect te hebben op de kwaliteit en winstgevendheid van bedrijven.
En dat pakt weer gunstig uit voor
consumenten én beleggers.
Toch zijn er nog veel beleggers die
denken dat duurzaam ondernemen
een ideologische bezigheid is die geld

Voor nadere informatie:
Rabobank Achterhoek-Noord, afdeling beleggingen, (0575) 558 470.
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeuwen,
Rob Jonker en Martijn Mossink.

kost, in de vorm van een lager rendement. Maar uit onderzoek blijkt dat
de meest duurzame ondernemingen
in de wereld een hoger rendement
voor beleggers hebben gegenereerd
dan hun concurrenten. Daarmee kent
duurzaamheid dus ook een zakelijke
invalshoek. Het maakt een onderneming klaar voor de toekomst – klaar
voor de kansen van morgen én klaar
voor de eisen die consumenten en
overheden morgen zullen stellen.
Duurzaam ondernemen is geen hype
– en dat geldt eveneens voor duurzaam
beleggen. Het aantal beleggingsfondsen
dat duurzaam belegt, neem toe. De
Rabobank heeft duurzame fondsen van
diverse gerenommeerde fondshuizen
in haar assortiment. Via een duurzaam beleggingsfonds investeert u in
ondernemingen die zich bewust zijn
van het milieu en van de wereld waarin wij wonen. En wat minstens zo belangrijk is: het zijn beleggingsfondsen
die een rendement realiseren dat
zeker niet onderdoet voor dat van
niet-duurzaam georiënteerde fondsen.

Bron:
IRIS (Institute for Research and Investment
Services), een gezamenlijke onderneming
van de Rabobank en de Robeco Groep.

Passage
Van onze "laatste"avond gaan we
een feest maken. Het bestuur heeft
de muziekgroep FLUITEKRUID uit
Zutphen uitgenodigd om deze
avond voor ons te komen spelen.
De kabouters worden wakker.

Vrijdagmorgen was het in de nieuwe hal van de openbare dorpsschool volop feest toen daar de kinderen van de groepen 1b en 2b de ‘show van het
jaar’ opvoerden.

Een festijn, waarbij de jongens en
meisjes als kabouters waren verkleed,
prachtig geschminkt en met de punt-

muts op. Het leken wel Hollywoodachtige taferelen want het geklik van de
camera’s was niet van de lucht. De

trotse ouders moesten natuurlijk de
zang, de dans en het springen op het
toneel op de gevoelige plaat vastleggen. Onder luid handgeklap van de
aanwezigen vormde de ‘kabouterdans’ ongetwijfeld het hoogtepunt
van deze alleraardigste show.

De groep laat volksmuziek horen uit
vele landen: Ierland, Engeland, Schotland, Israel, Scandinavië, Frankrijk en
Nederland. Naast de traditionele
volksmuziek brengen ze ook eigen
muziek, die gelnspireerd is op volksmuziek. De groep bestaat uit 5 personen en speelt al vele jaren samen. Er

worden veel verschillende instrumenten bespeeld en er zijn ook vocale
nummers te beluisteren. De avond
kan ook bezocht worden door belangstellenden.

Oud-leden vinden het misschien leuk
om nog een keer een "Passage"avond
mee te maken.

Iedereen is welkom op dinsdag 27 november a.s. om 19.45 uur in de bovenzaal van het Dorpscentrum.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
Programma voor woensdag 28 november:
Op woensdag 28 november gaan we
dit keer iets bijzonders doen: KOERSBAL spelen. Er wordt in groepen met
een aparte bal op een speciale koersbalmat gespeeld. U kunt erbij blijven
zitten, dus zit u in een rolstoel of loopt
u met een rollator, het is geen excuus

om hier niet aan mee te doen. En het
is toch leuk!!! U zult er veel plezier aan
beleven: een klein beetje inspanning
voor veel ontspanning. Dus kom allemaal en geniet weer van een gezellige
Seiorensoosmiddsg, vanaf 14.30 uur in
het Ludgerusgebouw. Bedankt en tot
een volgende keer, Secretaresse Seniorensoos Wichmond/Vierakker Gerda
Klein Geltink

Kerstwandeling
Kranenburgsbelang
Op zondag 23 december 2007 vindt
er weer de Kerstwandeling plaats,
zet deze datum vast in uw agenda.
Enthousiast publiek.

De route zal dit jaar gaan richting
Linde, waarbij de Gluhwein niet vergeten zal worden. Na afloop kan men
mee-eten van de stamppottenbuffet
bij Papa Beer in de Kranenburg.

Fietsencontrole
Vordense basisscholen

Graag nodigen wij iedereen uit
die betrokken is bij dementie

Alzheimer Café Zutphen
en omstreken
21 november 2007 aanstaande
naar het Alzheimer Café in "de
Born", Oude Bornhof 55-57 te
Zutphen te komen. Het thema
deze avond is "Het dagelijks leven in en om het verpleeghuis".
Opname in een verpleeghuis is een
ingrijpende gebeurtenis, voor zowel degene met dementie als voor
de partner en familie.
Omschakelen van de vertrouwde
omgeving naar een onbekende wereld brengt veel onzekerheden met
zich mee. Vooral als u nooit met
een psychogeriatrisch verpleeghuis
te maken hebt gehad, is het moeilijk u een beeld te vormen van wat
u te wachten staat.
Wilma Brinkerhof werkt als coördinerend verzorgende in de Leeuwerikweide en zal in het Alzheimer
Café te gast zijn om te vertellen wat

De groep Vorden van Veilig Verkeer Nederland heeft vrijdagmiddag de
fietsen gecontroleerd van de leerlingen van groep 7 en 8 van school De
Kraanvogel. Namens Veilig Verkeer werd de controle verricht door medewerkers van Profile Bleumink.

De fietsen werden onder meer gecontroleerd op verlichting, stuur, handvaten, trappers, remmen, toestanden
van de banden e.d.
Van de 30 gecontroleerde fietsen ble-

ken er zeven fietsen niet aan de eisen
te voldoen. Wim Klein Kranenbarg
van Veilig Verkeer Vorden: ‘De landelijke tendens is inderdaad dat aan 20
procent van de fietsen iets niet deugt.

Wij geven de kinderen een kaartje
voor de ouders mee, waarop de mankementen staan aangegeven. Ik moet
zeggen dat de ouders daar allemaal
positief op reageren’, zo zegt hij.
Komende vrijdag 23 november worden de fietsen van de groepen 7 en 8
van de openbare dorpsschool, school
het Hoge en De Vordering gecontroleerd.

u kunt verwachten bij een opname
in het verpleeghuis. Mensen die lijden aan dementie, partners, familie en belangstellenden zijn van
harte welkom in ons Alzheimer Café op woensdag 21 november vanaf
19.00 uur in de Born te Zutphen.
De toegang is gratis en u hoeft zich
niet aan te melden. Voor meer info
kan men bellen: tel. (06) 46540141.
Mensen die lijden aan dementie,
partners, familie en belangstellenden zijn hartelijk welkom in ons
Alzheimer Café op woensdag 21 november vanaf 19.00 uur in de Born
te Zutphen.
Inwoners van de gemeente Bronckhorst kunnen gebruik maken van
de regiotaxi om het Alzheimercafé
in Zutphen te bezoeken.
Om een rit te reserveren en voor
informatie over de regiotaxi; tel.nr.
(0900) 02 76.

Open dag Yunio kinderopvang

Berkelduikers prima team

Joep met mama en oma

Yunio kinderopvang De Klimboom in Vorden heeft op vrijdag 9 november
jongstleden een open dag gehouden. Tijdens deze open dag, die in het teken stond van het thema: "Wie zijn wij, wie ben jij?" konden geïnteresseerden kennis maken met het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.
Ook de kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) en de diëtiste
waren aanwezig om de gasten te voorzien van de nodige informatie.
Voor de kinderen waren er leuke activiteiten georganiseerd, waaronder:
schminken, voorlezen en een poppenweegspreekuur.
Tijdens deze middag kregen vooral de
opa's en oma's van de kinderen de

kans om een kijkje te nemen op Yunio
De Klimboom om te zien wat hun
kleinkind nu eigenlijk doet op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse
opvang.

Na alle gezelligheid en lekkere hapjes
konden de kinderen weer naar huis:
fijn gespeeld, buikjes gevuld en een cadeautje mee. Oftwel: het was een geslaagde middag op Yunio De Klimboom.

Kunst Agenda Vorden
Op de foto vanaf de achterste rij: Thomas A, Rick, Irjan, Sjoerd, Harmen, Nina, Bernice, Niels Luuk, Tamara, Loes, Salomé, Judith, Nick,
Torben, Marlieke, Anniek Britt, Esmaa, Martijn, Thomas L, Emiel.
Wie denkt dat wedstrijdzwemmers alleen met zichzelf bezig zijn, moet
eens komen kijken op de Speedo Club Meet, één van de leukste teamwedstrijden voor de minioren ( 8 t/m 11 jaar).

land en in Nederland terecht zijn gekomen.

Iedere zwemmer mag op drie afstanden zwemmen, waarbij de snelste
zwemmer van de club per afstand de
punten bepaald. Vooraf wordt al een
berekening gemaakt met de pr- tijden
van elke zwemmer. Tijdens de wedstrijd wordt er druk geteld en gerekend om te kijken hoeveel seconden
daar vanaf gaan, ( of er bij komen). Ge-

Wij hebben in elk geval een reuze leuke en sportieve middag gehad, met
een betrokken team dat wilde knokken voor de punten en elkaar de hele
wedstrijd steunde en aanmoedigde.

lukkig wisten de Berkelduikers de telling voor beide teams in hun voordeel
te laten uitpakken. Team 1 zwom
maar liefst 37,41 seconden van hun
tijd af. Team 2 , uitgedund door wat
zieken, deed dat met ruim 20 seconden. Hoewel we vandaag 2e in waren
in Westervoort, moet nog worden bekeken op welke plaats we in Gelder-

Voor de einduitslag kunt u op onze
site kijken. www. berkelduikers.nl.

De werkgroep KunstZondagVorden wil trachten de wekelijks agenda in weekblad Contact uit te breiden met de kunstactiviteiten die
plaatsvinden in Vorden. Iedereen
die geinteresseerd is en belang
heeft bij vermelding in de kunstagenda kan zijn/haar informatie
wekelijks of maandelijks sturen
naar info@contact.nl

1. Welke kunstdiscipline? Beeldende
kunst, theater, dans, muziek, film of
literatuur
2. Waar? Locatie en adres, telefoonnummer, website
3. Wat? bv. tentoonstelling, voorstelling, lezing + evt. titel/thema en/ of
naam kunstenaar of gezelschap
4. Wanneer? (datum, periode, openingstijden of tijdstip)

De KunstAgendaVorden kent een onderverdeling in verschillende kunstdisciplines t.w.: beeldende kunst (plat
vlak, ruimtelijk, 3d), theater(toneel/cabaret etc.), dans, muziek, film en literatuur (lezingen etc.)
Als men een activiteit aanmeldt moet
deze aanmelding de volgende informatie bevatten:

Men hoopt dat degenen die werkzaam
zijn in, voor of met de kunsten hun
activiteiten aanmelden bij Contact
zodat de inwoners van Vorden en
omgeving op de hoogte gehouden
worden van het bloeiende kunstleven
in Vorden en hier aan kunnen deelnemen.

KIA DEMO en NIEUW
Picanto 1.0 LXE Airco
Cee’d 1.4 CVVTi X-ecutive
Carens 2.0 CVVTi X-ecutive
Carnival 2.7 V6 X-ecutive Automaat
Magentis 2.0 CVVTi X-ecutive , Navi
Magentis 2.7 V6 X-clusive Automaat
Sorento 2.5 CRDi VGT Adventure
Sorento 3.5 V6 Adventure Automaat
Cerato 1.6 X-tra 5-drs , Navi
Sorento 2.5 CRDi M-bition , Navi
Sorento 2.5 CRDi Adventure , Navi
Carnival 2.9 CRDi VGT X-tra 7 pers.
Sportage 2.0 CRDi VGT X-pression Navi
Sportage 2.7 V6 X-pression Autom. Navi

Top Selectie

SUBARU NIEUW met 2 JAAR GRATIS ONDERHOUD*
Legacy 2.5 GXi sedan AWD , blauw m
Legacy 2.0 GLi Touring AWD , blauw m.
Impreza 1.6 TSi sedan AWD , groen m.
Justy 1.5 G3X 5-drs AWD , zilver m.
KLEIN EN ZUINIG
Kia Rio 1.3 GS 5-drs dakspoiler
Kia Rio 1.3 Visto Navi Airco 5-drs
Kia Rio 1.5 LS 4-drs
Kia Rio 1.5 LS Airco 5-drs
Toyota Starlet 1.3 XLi 5-drs
Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs
Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol 3-drs
Toyota Corolla 1.3 Liftback 5-drs, LM velgen
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs
Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco
Ford Fiesta 1.3 Forza 5-drs
Ford Fiesta 1.3 Polar 5-drs
Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs
Subaru Justy 1.3 GX AWD 3-drs
Mazda 121 1.3i LX 3-drs

5.750
9.250
9.500
12.950
4.950
8.750
9.990
8.950
5.250
5.950
4.450
6.150
6.750
4.950
6.750

2002
2004
2004
2005
1998
2001
2001
2001
2000
2000
1998
2001
2003
1998
1999

Nog enkele op voorraad

2007
2007
2006
2006
2006
2007
2006
2005
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw

11.764
21.449
30.018
35.914
27.862
35.333
40.008
37.373
17.995
39.695
40.058
35.780
35.269
35.039

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

11.250
18.500
24.500
29.900
22.800
29.900
32.900
29.950
16.500
36.500
36.000
32.900
33.250
31.549

nieuw
nieuw
nieuw
nieuw

33.290
28.490
18.890
18.195

voor
voor
voor
voor

19.950
19.950
15.950
16.995

BUDGETAUTO’S (met nieuwe APK)
Kia Sephia 1.6i NLX sedan , blauw m.
Kia Sephia 1.5i SLX sedan , blauw m.
Subaru Legacy 2.0 GL sedan , LM velgen
Volvo 940 2.0i GL sedan , groen m.
Hyundai Lantra 1.6i GLS sedan , rood m.
Honda Accord 2.0i sedan , rood m.
RUIMTE
Kia Carens 2.0 CRD diesel EX , roetfilter
Kia Carens 2.0 VGT diesel EX, roetfilter
Kia Sorento 2.5 CRD Adventure, roetfilter
Kia Sorento 2.4 Adventure TOD, RVS sidebars
Chrysler Voyager 3.3 V6 SE 7-persoons
Toyota Corolla 1.3i 16v Stationwagon Terra
Subaru Legacy 2.0 station GL AWD
Renault Scenic 1.6 Aida

1.750
1.750
2.500
2.750
2.950
2.500

1995
1996
1994
1993
1994
1995

15.900
19.950
21.900
19.900
6.975
9.250
10.500
5.750

2005
2006
2003
2003
1996
2000
1999
1999

op = op!

KIA SPORTAGE

VOOR HEM EN HAAR
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Speciaal geprijsd!
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JULIANAPLEIN 3 RUURLO 0573-221905

DEVENTERWEG 6 LAREN (GLD) 0573-401498

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555*
EINDEJAARSACTIE TOT 31 DECEMBER
24 MAANDEN GARANTIE EN GRATIS ONDERHOUD*
OP ALLE SUBARU OCCASIONS

Wij zoeken een

HAARSTYLIST
die ons team wil versterken.

SOVITAL

Kapsalon:
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

NU VOOR

€

Schoonheidssalon:
Gelaatsbehandelingen dames en heren
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

1.95

WITTE
PUNTJES
NU 6 VOOR

€

2.10

De enige echte

6 ,9Ê-/1, 9
1- Ê{Ê 6 ,9"

SPECULAASVLAAI
KLEIN

7.50
11.25

€
GROOT

€

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!
Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 19 t/m 24 november.
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OCCASIONS
Kijk ook op: www.auto-voorhuis.nl
Peugeot 407 SW 2.0 HDI2005 grijs met. € 21.500,-Daihatsu Terios 1.5 2WD Explore2007 rood € 20.500,-Daihatsu Copen 1.3 + sportpakket 2006 grijs met.€ 19.750,-Mercedes A140 Classic 2000 grijs met. € 9.750,-Daihatsu Gran Move 1.6i Exclusive 2002 zilver met. € 8.000,-Daihatsu Sirion 1.3 VTI 2002 geel € 7.750,-Mitsubishi Space Star 1.3 Diamond 2001 blauw € 7.750,-Daihatsu Move 1.0 2003 zilver met. € 7.450,-Opel Vectra 2.0 Sport Station 1999 zilver met. € 7.450,-Daihatsu YRV 1.3 XTI 2001 rood € 7.250,-Daihatsu Gran Move 1.6i CS 2000 groen met. € 7.000,-Hyundai Matrix 1.5 CRDI 2002 blauw met. € 6.950,-Daihatsu Sirion 1.0 RLI 2002 champage met. € 6.950,-Opel Corsa 1.2 Comfort 2001 zwart € 6.750,-Daihatsu Move 1.0 2000 blauw met € 5.950,-Nissan Primera 1.6 GX 5-drs 1998 blauw met. € 5.950,-Daihatsu Cuore 1.0 Toky o 2004 wit € 5.750,-Daihatsu Gran Move 1.6i CX + airc 1999 rood/zilver met. € 5.500,-Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 groen met. € 5.500,-Seat Arosa 1.4 Stella 2001 geel € 5.250,-Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 zilver met. € 5.000,-Daihatsu Gran Move 1.6i CS 1999 blauw/zilver met. € 5.000,-Daihatsu Cuore 1.0 Tokyo 2003 zwart mica € 4.950,-Daihatsu Cuore 1.0 RTI Airco 2000 rood € 4.950,-Daihatsu Cuore 1.0 XTI 1999 zilver met € 3.950,-Daihatsu Applause Tokyo 1997 groen/grijs met. € 2.000,--

Dorpsstraat 103, 7136 LJ Zieuwent
Tel. (0544) 351 319 - Fax (0544) 351 794 - www.auto-voorhuis.nl
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Badminton

Flash

UITSLAGEN
Alleen het recreantenteam kwam de
afgelopen week in actie!

Het team kwam uit tegen buurman
HBC. Appie Hissink viel in voor Theo
Huntink. Het eerste herenenkel ging
in twee sets verloren. Appie wist in
twee sets te winnen en ook Beppie
Menkveld en Annie Eggink wisten
hun enkelspel te winnen. Na dit begin
zag het er goed uit voor Flash. De dubbelspelen waren daarna erg spannend. Het herendubbel ging net in
drie sets verloren met een uitslag 1921 in de derde set en ook het damesdubbel ging verloren. Gelukkig wonnen Frans van Gils en Beppie het eerste mixedspel in drie sets. Het tweede
mixedspel ging echter weer verloren
waardoor er een gelijke eindstand
was. Flash-HBC: 4-4

Zwemsport

Berkelduikers

BERKELDUIKERS OP JUNIOREN
MEET, GESLAAGDE ONDERNEMING
Op de Junioren Meet van afgelopen zaterdag hebben veel zwemmers hun tijden kunnen verbeteren .Iisselmeeuwen ( uit Zutphen), Berkelduikers ( uit
Lochem) en Livo ( uit Lichtenvoorde)
gebruiken deze wedstrijd om het niveaus van de zwemmers te bepalen en
zich zo mogelijk voor belangrijke wedstrijden te kwalificeren. Tegelijkertijd
telt het contact met elkaar. Zo wordt
er afgesloten met estafettes waarbij de
verschillende clubs door elkaar gemixt worden door middel van loting.
Van de 14 ploegen konden de drie winnaars zich verheugen in een kleine 5
december traktatie. Verder wordt er
berekend wie de beste verbetering van
zijn of haar tijd weet te zwemmen.
Voor de Berkelduikers wist Sander Hissink de derde plaats te bezetten door
een flinke pr op de 100m wisselslag te
zwemmen, een goede prestatie in een
wedstrijd met 57 deelnemers.

Tijden werden er ook ruim verbeterd
door: Daan Nijland, Carmen Seesing (
1e ), Pommelien Hovenkamp en Merel
Wilgenhof op 200 vrij, Caesar Hovenkamp, Sander Wissink en Rick Wassink op 100 rug, Taco Braakhekke op
200 schoolslag, Carmen Degenaars
(1e) en Marieke ten Have ( 3e ) op 100
vlinderslag, Carmen Seesing(1e), Anne Carlijn Bakker, Lotte Eising en Rick
Wassink op 100 wisselslag, Milou
Tjoonk (1e) op 50 schoolslag.

BERKELDUIKER NIENKE
BRAAKHEKKE BLIJFT PERSOONLIJKE RECORDS ZWEMMEN
Op de derde zwemontmoeting voor
zwemmers met een beperking (NEBAS-NSG),
kwam Nienke Braakhekke, zwemster
van de Berkelduikers uit Lochem,
weer goed van het startblok.
Nienke heeft een beperkt gezichtsvermogen. Vooral bij de rugslag is dit lastig omdat ze de vlaggen niet kan zien.
Dan staat er bij de keerpunten iemand
met een lange stok om haar een klein
tikje op het hoofd te geven zodat ze
weet dat ze moet keren.
Nienke heeft de laatste jaren al heel
veel records gezwommen, waaronder
diverse Nederlandse. Toch weet ze nog
steeds haar tijden op diverse afstanden te verbeteren, zo ook afgelopen
zaterdag.
Op de 200m schoolslag ging haar tijd
van 3.43.26 naar 3.40.45 en werd ze 2e.
Op de 100m wisselslag verbeterde ze
haar tijd van 1.38.82 naar 1.38.76. Ze
werd hier 3e.
Op de 100m rugslag zwom ze net iets
boven haar beste tijd en werd op die afstand 4e.

Vo l l e y b a l

Dash
UITSLAGEN
Zaterdag 17 november: Vios MB2Dash MB1 1-3, Dynamo-Neede MC2Dash MC3 4-0, Dynamo-Neede D2-

Dash D2 4-0, Dynamo-Neede D7-Dash
D7 3-1, Sparta MC1-Dash MC2 4-0,
Sparta D3-Dash D3 1-3, DVO MA1
Dash MA1 0-4, DVO D1-Dash D1 3-1,
Dash D5-Willems-Gemini D3 4-0, Dash
MC1-Willems-Gemini MC11-3, Dash
D4-Willems-Gemini D2 1-3, Dash D6KSH D2 3-1, Dash H1-Volga H2 3-1,
Dash H2-V.IJ.V. H1 2-3.
PROGRAMMA:
Donderdag 22 november: beker
Dash D1-Orion D2
Zaterdag 24 november: DVO D8Dash D6 de Kamp , DVO D3-Dash D4
de Kamp, Doc.STAP ORION MC1-Dash
MC1 Rozengaarde, Tornax D2-Dash D5
Rikkenhage, Tornax H1-Dash H1 Rikkenhage, DVO H3-Dash H2 de Kamp,
Dash MC2-SV Halle MC1, Dash MC3-Vios Beltrum MC1 , Dash MA1-Doc.STAP
ORION MA1 , Dash D2-Harfsen D1,
Dash D7-Doc.STAP ORION D9, Dash
D3-Longa '59 D5, Dash D1- Rabobank
Havoc D2.

Vo l l e y b a l
EERSTE VERLIES DASH DAMES 1
SINDS LANGE TIJD
Dames 1 van Dash uit Vorden, gesponserd door Strada sports en Friso Woudstra architecten, moesten afgelopen
zaterdag spelen tegen DVO D1 in Hengelo, een echte derby dus! In de voorbereiding hebben beide teams elkaar
ook getroffen. Destijds won DVO. Reden genoeg dus voor Dash om gedreven aan de wedstrijd te beginnen en
DVO geen moment te onderschatten.
De eerste set begon Dash desondanks
toch voorzichtig. DVO legde de druk
bij Dash, door zowel verbaal als ook
volleybaltechnisch de overhand te nemen. Aan de kant van Dash liet de servicedruk het afweten, waardoor de
kansen bij DVO kwamen te liggen.
Dash wist in deze eerste set niet te
overtuigen en verloor met 16-25. Ook
in de tweede en derde set set was de
servicedruk ver te zoeken en waren er
op cruciale momenten te veel individuele foutjes. Waar normaal Dash het
op belangrijke punten kan pakken, lieten ze het dit keer liggen. DVO hield
de druk hoog en wist goed te varieren,
waardoor bij Dash de onrust toenam.
Beide sets verloren de dames van Dash
dan ook met respectievelijk 18- 25 en
14-25. De eerste verloren wedstrijd
sinds lange tijd was een feit. Desondanks bleef de strijdlust bij Dash, om
wèl te laten zien dat ze wel degelijk
wat in huis hebben. In de vierde set
wist Dash dan ook het tij te keren. Na
een mooie serviceserie van Debbie vd
Vlekkert, had Dash een mooi gaatje
geslagen, waardoor het vertrouwen terug kwam en Dash weer het spelletje
kon spelen wat zij zo graag laat zien.
Dit keer legde Dash de druk bij DVO
door harde aanvallen en afwisselend
spel. Deze hele set hield Dash de voorsprong en wist DVO gedurende de hele set goed onder druk te houden. Deze set ging dan ook verdienstelijk naar
Dash met een overtuigende 25-16. Ondanks dit verlies heeft Dash in de laatste set laten zien er zeker weer te staan
en klaar te zijn voor de volgende
mooie wedstrijd. Deze wordt gespeeld
tegen HAVOC D2, op zaterdag 24 november in Vorden. Ook dit belooft een
spannende pot te worden, waarbij
Dash uw aanmoediging goed kan gebruiken!

Vo e t b a l

VV Vorden
WVC-VORDEN 4-1
Vorden heeft zondag in Winterswijk
een flinke tik om de oren gehad. Alles
zat de ploeg van Maarten Wolvetang
tegen. Erik Oldenhave kreeg vlak voor
de rust direct rood van de roemruchte
scheidsrechter Dijkman. Oldenhave
haalde een speler onderuit, waar normaliter geel voor staat. Direct na de
thee moest Rob Enzerink geblesseerd
het veld verlaten en even later was
Niels Siemerink een zelfde lot beschoren. WVC zat beter in de wedstrijd dan
Vorden en met 10 man was het voor
Vorden een verloren wedstrijd.
WVC nam vanaf de aftrap het initia-

tief en Vorden moest zich beperken
tot verdedigen. In aanvallend op zicht
kon het geen potten breken, hoewel
het voor de rust toch een aantal kansen kreeg. Mark Borgonjen moest een
aantal keren reddend optreden, maar
had in de 40e minuut geen antwoord
op een kopbal van de WVC-spits. 1-0
Erik Oldenhave werd aan de zijkant op
snelheid geklopt en zette de sliding te
laat in en dat is naar het oordeel van
scheidsrechter Dijkman direct rood.
Bij Vorden ging in de passing veel mis
en sommige spelers zaten niet goed in
de wedstrijd. In de 55e minuut keek
Vorden tegen een 2-0 achterstand aan,
doordat de buitenspelval niet helemaal klopte. Even later werd het zelfs
3-0 door een mislukte uittrap van de
doelman. Vorden creëerde zich een
aantal doelrijpe kansen en in de 70e
minuut nam Dennis Wentink een
voorzet van Niels Siemerink meteen
op de pantoffel en scoorde de 3-1. Direct daarna kreeg Vorden nog een aantal goede mogelijkheden en WVC was
de weg even kwijt. In de 85e minuut
werd het veldoverwicht Vorden te
zwaar en werd de man meersituatie
ook in doelpunten uitgedrukt 4-1.
UITSLAGEN
Zaterdag 17 november: Vorden A1DVC '26 A2 4-0, Vorden B1-Groessen B1
1-4, Vorden B2-Pax B3D 1-5, DZSV C1Vorden C1 5-0, Pax D1-Vorden D1 4-2,
Vorden D2-Warnsveldse Boys D2 3-1,
Vorden D3-Zelhem D1 0-10, Eerbeekse
Boys D4-Vorden D4 3-1, VIOD E2-Vorden E1 2-0, Vorden E2-Gorssel E1 1-10,
SBC '05 E1-Vorden E3 13-0, Vorden E4Almen E1 7-2, SBC '05 E3-Vorden E5 145, Gazelle Nieuwland F1-Vorden F1 3-2,
FC Zutphen F5-Vorden F2 2-8, Pax F6Vorden F3 1-3, Vorden F4-Warnsveldse
Boys F7 1-7.
Zondag 18 november: WVC 1-Vorden
1 4-1, SDOUC 2-Vorden 2 4-3, Halle 2 Vorden 3 3-6, Vorden 4 -Hoeve Vooruit
3 4-2, Vorden 5 -SHE 4 5-1.
PROGRAMMA
Zaterdag 23 november: Gendringen
A2-Vorden A2, Ratti B1C-Vorden B2,
Vorden C2-Etten C1, DZC '68 D3-Vorden D2, Ruurlo E7-Vorden E4, Vorden
F1-Angerlo Vooruit F1, HC '03 F4-Vorden F2, Vorden F3-Hoven De F2,
Warnsveldse Boys F10-Vorden F5, Zondag 25 november, Quick '20 1-Vorden
1, WVC 4-Vorden 2, Baakse Boys 4-Vorden 5.

Vo e t b a l

ding op Mario Roelvink. De toegekende penalty werd onberispelijk ingeschoten door Sander Roelvink. Kort na
deze treffer liet de scheidsrechter het
eindsignaal horen. Al met al was de
winst voor de thuisploeg zeker verdiend. Ratti kon echter terugkijken op
een goede wedstrijd.
RATTI DAMES
Wilp 1-Ratti 1
De dames mochten het afgelopen zondag opnemen tegen het ongeslagen
Wilp. Wilp begon meteen agressief in
de duels, maar Ratti reageerde net zo
fel. Vanuit een corner wist Wilp op een
voorsprong te komen in de tiende minuut. Een kopbal was onthoudbaar
voor de keepster. 1-0. Hierna bleef
Wilp druk zetten, maar prima verdedigend werk door de achterhoede van
Ratti zorgde ervoor dat Ratti in de
wedstrijd bleef. Af en toe werd Ratti
zelfs nog gevaarlijk uit een counter,
maar de juiste afronding ontbrak. Een
aanvalster van Wilp werd net buiten
de zestien neergehaald en een vrije
trap was het resultaat. Deze vrije trap
werd prima genomen, waardoor Wilp
hun voorsprong uitbouwde naar 2-0.
De rust werd bereikt met een 2-0
stand. De tweede helft bleef Ratti opzoek gaan naar de 2-1. Wilp liet zich
steeds verder terugzakken en Ratti
werd gevaarlijker. De keepster van
Wilp verrichte een paar prima reddingen. Esther Tuinman wist een paar
keer met haar snelheid over de linkerflank te komen en vuurde een paar
prachtschoten op het doel, maar helaas net niet. Twintig minuten na rust
werd het harde werken van Ratti be-

loond. Gerrie Brummelman legde de
bal prima breed op Marielle Peters en
met een geplaatst schot verschalkte zij
de keepster. 2-1. Wilp kreeg het na dit
doelpunt benauwd en het resultaat
was paniekerig voetbal. Ratti bleef
vechten voor de gelijkmaker. In de 90e
minuut wist Wilp de punten veilig te
stellen door wederom een vrije trap
prima binnen te schieten. 3-1. Vandaag
had hier gezien het spelbeeld zeker
een gelijkspel in gezeten, maar ondanks dat toch een prima wedstrijd tegen de koploper! Aanstaande zondag
thuis tegen WWNA.

PROGRAMMA 17-18 NOVEMBER
THUIS zaterdag 17 november:
Ratti 4 (zat)-Haarlo SP 2 (zat) 2-5, Ratti
A1CD-Bon.Boys A2D 4-2, Ratti C1CSteenderen C2 0-11, Ratti D1CD-Gorssel D2 2-1, Ratti F1C-Eefde SP F2 0-7.
Zondag: Ratti 2 (zon)-Halle 5 (zon) 03, Ratti 3 (zon)-Baakse Boys 4 (zon) 3-5.
UIT Zaterdag: FC Zutphen E8-Ratti
E1C afgelast
Zondag: GSV '63 1 (zon)-Ratti 1 (zon)
3-1, Wilp DA1 (zon)-Ratti DA1 (zon) 3-1
PROGRAMMA VOLGENDE WEEK:

THUIS Zaterdag: Ratti 4 (zat)-SKVW
4 (zat) , Ratti B1C-Vorden B2
Zondag: Ratti 1 (zon)-Klein Dochteren
1 (zon), Ratti DA1 (zon)-WWNA DA1
(zon)
UIT Zaterdag: Klein Dochteren A1Ratti A1CD, SCS C1-Ratti C1C,
Warnsveldse Boys F7-Ratti F1C
Zondag: Be Quick Z. 6 (zon)-Ratti 3
(zon)

Goede prestatie
De Vogelvriend
Leden van vogelvereniging De Vogelvriend uit Vorden deden afgelopen weekend met succes mee aan
de wedstrijd Open Kampioenschap
van Bronckhorst in Zelhem. Zes
van de zeven leden die deelnamen
gingen met prijzen naar huis. In totaal waren er dertig inzenders die
samen 240 vogels instuurden.
Daarmee lag het aantal vogels lager dan de voorgaande twee edities.
Uitslag leden De Vogelvriend. Evert Korenblik: 3e prijs stel kleurkanarie recessief wit 183 punten, 3e prijs enkel
kleurkanarie recessief wit 51 91 pun-

ten, 2e prijs enkel Duitse kuif 90 punten. Bennie Horsting: 2e prijs enkel
kleurkanarie isabel geel mozaiek type
2 52 92 punten, mooiste Europese cultuurvogel barmsijs klein donkerfactorig 91 punten, 2e prijs enkel barmsijs
klein 90 punten, 3e prijs enkel sijs
ivoor 88 punten. Wim Berendsen: 1e
prijs stel Gloster consort 183 punten
1e prijs enkel Gloster corona 90 pnt, 3e
prijs enkel Gloster consort 90 punten,
Tonnie Bielderman: 2e prijs enkel Raza Epagnola. Kees Bink 3e prijs enkel
grasparkiet grijs 91 punten. Hans van
Amstel: 3e prijs enkel Agapornis fischeri groen 89 punten, 3e prijs stel
pennantrosella 183 punten.

Ratti
G.S.V. ’63 1 – RATTI 1
Op zondag 18 november stond voor
heet eerste elftal van Ratti de wedstrijd tegen de koploper op het programma. In Geesteren was GSV ’63 de
tegenstander. Vanaf de start van de
wedstrijd creëerde de thuisploeg een
veldoverwicht. De heren van Ratti
speelden echter compact en hadden
de organisatie redelijk goed staan, zodat het veldoverwicht van GSV niet
leidde tot enorme kansen. De enkele
mogelijkheden die GSV in de openingsfase kreeg, werden om zeep geholpen door de aanvallers van de
thuisploeg. In de 24e minuut was het
toch GSV dat de score opende. Uit een
vrije trap verdween de bal via de onderkant van de lat achter Ratti-doelman Herbert Rutgers. Het restant van
de eerste helft bleef Ratti in defensief
opzicht goed staan en voetbalden de
Kranenburgers naar vermogen.
In de tweede helft bleef het spelbeeld
ongewijzigd. GSV was veel op de helft
van Ratti te vinden, maar was onzorgvuldig in de eindpass. Niet resoluut
uitverdedigen van de Ratti-defensie na
een hoekschop leverde GSV een verdubbeling van de voorsprong op, 2-0.
Kort na de 2-0 was Ratti in persoon van
Erwin Weenk zeer dichtbij de aansluitingstreffer. De prima inzet van
Weenk verdween echter via de lat over.
Een kwartier voor tijd besliste GSV de
wedstrijd. De verder uitstekend leidende scheidsrechter gaf de ploeg uit
Geesteren onterecht een penalty, die
werd benut. In de slotfase kreeg Ratti
nog de verdiende eretreffer op het podium. De onzeker spelende doelman
van GSV maakte in het zestienmetergebied een totaal onnodige overtre-

W. Bulten wint
55 plus Cup
De hengelaarsvereniging "De
Snoekbaars" heeft het gehele jaar
door een competitie voor 55 plussers georganiseerd.
Er waren in totaal zes wedstrijden,
waarbij de inzet was de ‘55 Plus

Cup’. Deze werd met nipt verschil
gewonnen door W. Bulten.
Hij behaalde 598 punten op de voet
gevolgd door A. Golstein met 592
punten; 3 W. Vreeman 582; 4 G.
Bruggink 584, 5 V. Eijkelkamp en D.
Weustenenk met 560 punten.

Powerfolk van
Captain Scallywag!
Deze band speelt zaterdagavond 24
november in 't' Proathuus in Linde
Al na hun eerste optreden op het
festival "Oldenzaal Muzikaal" werd
de Twentse pub-rockgroep "Captain Scallywag" een begrip onder
zowel punk- als folkliefhebbers,
enerzijds vanwege hun rauwe, ongepolijste, maar onwaarschijnlijk
strakke sound en anderzijds vanwege hun muzikaliteit. Doe je ogen
dicht en je waant je bij een optreden van Shane MacGowan en zijn
Pogues.
"Captain Scallywag" bestaat nu zo'n
twee jaar en is vastbesloten de grote
podia te veroveren. Met de stevige pubrockmix, welke toegankelijk is voor
jong en oud en geschikt voor café's tot
festivals, denkt de band de sleutel tot
succes te hebben.

"Captain Scallywag" heeft de volgende
bezetting: Nick Slot zang en theater,
Edith Leusenkamp tinwhistle en
dwarsfluit, Jeffrey van den Dolder accordeon, Arjan de Groot gitaar en
mandoline, Joost ter Huerne drums
en Dick van der Loo basgitaar

"Captain Scallywag" is de reden dat
folkmuziek feest is! Deze ideale kroegband speelt tijdens hun altijd weer
unieke optredens, afwisselend opzwepende uptempo Pogues-covers met op
een originele manier uitgevoerde traditionals en eigen materiaal.

De inspiratie halen zij uit Ierland, de
Balkan, Amerika en natuurlijk Twente, waar de bandleden vandaan komen.
www.captainscallywag.nl
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www.winterschilder.nl

HAAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!
GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!
Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrekkelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en
wandafwerking. Uw voordeel: € 25,- per man per dag.
Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar het
lage BTW-tarief van 6%.

Praktijk voor
Chinese Geneeskunde

Een dag
niet gedoucht,
is een dag
niet geleefd.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor

Vage klachten die je leven uit balans brengen.
Wie kent dat niet, klachten die niet zomaar op
te lossen zijn met een pilletje. Met Shiatsu
Therapie is deze onbalans te herstellen.
Shiatsu Therapie werkt bij klachten zoals b.v.:
Gewrichtspijnen
Hoofdpijn/migraine
Rug-, nek- en schouderklachten
Depressie
Vermoeidheid
Slapeloosheid, enz.
Shiatsu Massage: Deze massage is bedoeld als begeleiding om
uw lichaam te leren ontspannen, ontstressen.
Behandeling wordt vergoed door zorgverzekeraar.

een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

Voor info of behandeling op afspraak:

Verdien
€ 2pe5r,-dag

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95
7251 LD Vorden
Tel. 0575 - 55 65 00

per man

Neuzendijk 7 Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

www.ryans.nl

DE WINTERSCHILDER, VOORDELIGER DAN U DENKT

RESTAURANT-HOTEL
Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Veilig zagen?

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden
(0575) 55 12 27
info@gravinvanvorden.nl
www.degravinvanvorden.nl

Sinterklaasaanbieding

Bulten Techniek organiseert een
Basiscursus Motorkettingzagen.

J AC K S

Wij leren u vertrouwd te raken
met uw kettingzaag.

B o ys/ Girls

De cursus bestaat uit een theorie en een
praktijkgedeelte en duurt een hele dag.
Voor meer informatie en opgave:

25% korting

GRATIS

3 GANGEN WILDMENU

25
€ 32,50

Pall - Mall , Scotch
& Soda , G - Star,
Only, Dept

v.o.f.

Zutphenseweg 8 • VORDEN
Telefoon (0575) 55 24 26
Markt 27 • ZELHEM
Telefoon (0314) 62 37 06

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

www.bulten-techniek.nl
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In Kerstsfeer

Open zondag 25 november
Van 11.00 uur tot 17.00 uur

Work shops
Advent & Kerst

Naast de Sanitiem showroom is er
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er.
Sanitiem biedt u de keus.
Deelnemer Sanitiem groep

Actie
CV-ketel
Nieuwe CV-ketel inclusief montage.
Nu met GRATIS thermostatische doucheset.

Hetty Sueters
Tentendijk 2
7255 LW Hengelo gld
06 20034055

IN NOVEMBER

ER
EN DECEMB

JAN de WINKEL

landbouwmechanisatiebedrijf
bos-, tuin- en parkmachines
Zelhemseweg 22a, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 44 16 88
info@jandewinkel.nl www.jandewinkel.nl

Praktijk Natuurheelkunde

Aanhanger
huren?

Bobby Aldenkamp &
Agnes Gebing Vreden

Voor elke klus
de juiste aanhanger

NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

1750,-

GELS!
DUBBELE ZE

VANAF

Actie geldig van1okt. t/m 31 dec. 2007

Crosewick 53, Zwillbrock
(over de grens in Ellewick)

www.heegt.nl
www.sanitiem.nl
Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

ACTIE

0049 6091004562
of 02564 - 39 48 45
Internet: Aldenkamp.de

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04
Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05
Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl
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Kunstgrasveld op de Gildeschool in Drempt

KunstZondag Vorden

Afgelopen week vond de officiële
opening plaats van het kunstgrasveld op het schoolplein van de
openbare Gildeschool te Drempt.
Dit unieke project is ruim een jaar geleden ontstaan uit een idee van een
club mensen van (ex)ouders van de
school. Het voetbalveld achter de basisschool was na elke regenbui voor
een aantal dagen onbespeelbaar. Daar
wilden deze ouders in overleg met de
school een eind aan maken door het
aanleggen van een kunstgrasveld. Via
sponsoracties, het aanbieden van certificaten en bijdragen van medezeggenschapsraad, ouderraad en een
kaartenactie, georganiseerd vanuit de
school door de leerlingen, werden de
financiële middelen bijeengebracht.
In september werd met de klus begonnen en binnen 2 maanden was de realisatie een feit. Een fantastisch stuk
werk door een club mensen die met
grote vakkennis, een enorme inzet en
gebruik makend van hun netwerken
hun doel hebben verwezenlijkt.
De kinderen van de Gildeschool kunnen voortaan onder elke weersomstandigheden spelen op een prachtig
veld. Afgelopen vrijdag vond de officiële opening plaats onder toeziend oog
van wethouder Boers van de gemeente Bronckhorst, de algemeen directeur
van Stichting IJsselgraaf dhr. Bieleman en met medewerking van Graafschapspeler Rogier Meijer.

Scholen zoeken oude voorwerpen

Groep 5 van de Leer bij de eerder samengestelde leskist "Uit de tijd van opa en oma".
De gezamenlijke basisscholen van de voormalige gemeente Hengelo zijn
op zoek naar oude gebruiksvoorwerpen. In het kader van culturele vorming zal een leskist worden ontwikkeld over "wassen op de bleek". Dit is
om een bijdrage te leveren aan het bewaren van een stukje cultureel erfgoed, oftewel hoe opa en oma vroeger leefden.
De scholen zouden graag in het bezit
komen van allerhande voorwerpen
die met "wassen op de bleek" te maken
hebben. Als u dergelijke voorwerpen,
zoals wasbord, wastobbe, wasborstels,
enz. bezit en aan de scholen voor het
beoogde doel wilt afstaan, dan zal
men daar erg blij mee zijn. Omdat de

kinderen daadwerkelijk met de spullen zullen gaan werken gaat het zeker
niet om mooie of dure voorwerpen,
maar gewoon om de dagelijkse dingen
(van toen).

leskist "Uit de tijd van opa en oma"
met zand-zeep-soda bakjes, petroleumstel, koffiemolen, enz. Nu gaat het
dus om het project "wassen op de
bleek". Alles wat daar mee te maken
heeft is welkom.
De voorwerpen kunnen bij de scholen
worden afgeven. Er kan ook contact
worden opgenomen met Josje Wenneke van OBS Rozengaardsweide, tel.
461510.

Eerder werden na een oproep al veel
spullen beschikbaar gesteld voor een

DE SCHOLEN BEDANKEN ALVAST
VOOR UW HULP!

Schrijfster Joke Verweerd bezoekt PCOB
Tijdens de as. middagbijeenkomst van de PCOB afdeling Vorden zal
schrijfster mevrouw Joke Verweerd uit Deventer spreken over: "Kijken in
de keuken van een schrijfster"
Deze bijeenkomst wordt gehouden op
donderdagmiddag 22 november as. te
14.30 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Ook komt de
vraag aan de orde of én hoe een Chris-

tenschrijver zijn overtuiging in zijn
boeken laat meespelen. Het programma wordt afgewisseld door korte voordrachten, een hoofdstuk uit één van
haar romans en een verhaal uit eigen

werk. Zij verzorgt een boekentafel, zodat men kan zien wat zij zoal heeft geschreven (meer dan 25 titels). Zij zal bij
aankoop de boeken signeren.
Deze interessante schrijfster mag u zeker niet missen! Komt in groten getale
deze bijeenkomst bijwonen; belangstellenden zijn van harte welkom.

Op zondag 9 december a.s. wordt in Vorden (gemeente Bronckhorst in de
Achterhoek) weer KunstZondag-Vorden gehouden. KZV valt samen met de
plaatselijke koopzondag. Tussen 12:00 en 17:00 uur kunt u een kijkje nemen in galeries, ateliers en het Museum voor Heiligenbeelden. Als centraal punt fungeert Galerie Bibliotheek Vorden, Dorpsstraat 3, tel. 0575
551500. Daar, en op de andere locaties, liggen informatiebladen met
adressen en een plattegrond. De meeste locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar in het cen-trum van Vorden. Veelal is de kunstenaar aanwezig om een nadere toelichting op het werk te geven.
Op deze KunstZondagVorden hangen
we voor het eerst de vlag uit. Niet alleen figuurlijk - precies een jaar geleden vond de eerste KZV plaats - maar
ook letterlijk. U kunt alle locaties herkennen aan de vlag met het KZV-logo!
We zetten elke KunstZondagVorden
een van de deelnemers in de schijnwerpers. Deze keer is dat Galerie Agnes Raben, de oudste galerie van Vorden, vanaf 1993 gevestigd aan Nieuwstad 20. De galerie presenteert werk
van hedendaagse beeldend kunstenaars en ontwerpers uit verschillende
landen en culturen. Soms onbekend
of beginnend talent maar ook gerenommeerde namen met nationale of
zelfs internationale bekendheid zoals
bijvoorbeeld de veelzijdige kunstenaar
Armando. Hij exposeerde in de galerie
schilderijen en grafiek, droeg voor uit
eigen werk en speelde viool met zijn
zigeunerorkest. Op KZV van 9 december is in de galerie een solo-expositie
te zien met recente schilderijen en tekeningen van de Nederlandse kunstenaar Hugo Pasman. Interieurs van Romaanse kerken en abdijen in Zuid
Frankrijk, berglandschappen in de
Franse Alpen maar ook landschappen
aan de rivier de IJssel zijn belangrijke
inspiratiebronnen voor hem. Pasman
werkt vanuit de herinnering. In zijn
atelier komt hij tot verwerking van
wat hem trof onder de bogen en gewelven van de eeuwenoude kerken of

tijdens zijn wandeltochten in de ongerepte natuur. Het gaat Pasman er niet
om, om een realistisch schilderij van
een kerkinterieur of landschap te maken, maar veeleer om zijn beleving ervan te visualiseren. Pasman schildert
ruimte en licht, hij maakt stilte hoorbaar. Verder is in de galerie werk te
zien van Nederlandse en Duitse ontwerpers zoals tassen van Maria Hees,
sieraden van Herman Hermsen, Karen
Kathmann, Evelyn Vanderloock en
Claudia Hoppe en kandelaars van
Bram van Gelderen. Ook is er dit keer
muziek en zang tijdens KZV. Om 15:30
uur begint in de Christus Koning Kerk
een kerst-concert met het koor 'PetitSoli' en Scrooge. De schraperige figuur
Ebenezer Scrooge vertelt het klassieke
verhaal 'A Christmas Carol' van Charles Dickens. Dit optreden wordt afgewisseld door christmas carols van het
22-koppige koor 'PetitSoli' uit Amersfoort. Scrooge wordt uitgebeeld door
Sjef de Jong, directeur van het bekende Dickensmuseum te Bronkhorst.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal
vanaf een half uur voor de voorstelling. Behoeftigen hebben gratis toegang. De duur van het concert is vijf
kwartier, zonder pauze. Informatie:
(0575) 55 57 83. Op 9 maart 2008 is
de volgende KunstZondagVorden.
Misschien voor uw agenda: ook op 18
mei, 7 september en 14 december is er
KZV, steeds samen met koopzondag.
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Enorme belangstelling Open Dag
melkveebedrijf Hebbink in Hengelo

Kinderboerderij Feltsigt
organiseert paniek in het pakjeshuis!
Zoals vorige week in de Sint Nicolaas krant te lezen viel zijn er nogal wat problemen in het pakjeshuis. De Acrobaten Piet heeft nog
steeds zijn been gebroken, Coole
Piet zijn vingers zijn nog steeds
stijf van de kou en de Hocus Pocus
Piet is nog steeds niet terecht. Maar
Sinterklaas heeft ondertussen een
bliksembezoek gebracht aan de
kinderboerderij om zeker te weten
dat de ruimte om cadeautjes in te
pakken ruim en veilig genoeg is.
En Sinterklaas heeft het goed gekeurd,
maar heeft nog wel gevraagd of de verwarming iets hoger gezet kan worden,
anders zullen de kinderen het wel een
beetje koud krijgen. Nu daar zal aan

gewerkt worden. Ondertussen is Sint
ter ore gekomen dat er ook al kinderen zijn die zich aangemeld hebben,
daar is hij heel blij mee. Maar er worden veel cadeautjes gebracht, dus zijn
er ook veel kinderen nodig om te helpen inpakken, op woensdag 28 november 's middags van 14.00-18.00 uur.

Het inpakken mag zonder ouders voor
de stoere kinderen, maar voor kinderen die het een beetje spannend vinden mag 1 van de ouders mee. De kosten zijn inclusief entree en versnaperingen. Gaarne reserveren omdat de
ruimte beperkt is in het pakjeshuis.
Voor verdere informatie kijk op
www.feltsigt.nl. Voor reserveringen
graag bellen naar (0575) 46 28 28.

Vriendengroep wil Sikkerfest nog
succesvoller maken
‘Een groot succes' was het Sikkerfest vorig jaar volgens de jongens
van Sint Eenderen. Daarom organiseert de vriendengroep zaterdag 24
november Part II in de feestzaal
van de Seven Steenen in Steenderen. Dit keer nog groter, met twee
keer zoveel leden, een spectaculaire band, scherpe drankprijzen en
met nóg meer gezelligheid.

Er was veel te zien op het melkveebedrijf van de familie Hebbink.
Vrijdag 9 november was er een Open Dag van het melkveebedrijf. De familie Hebbink en de deelnemende bedrijven lieten graag de nieuwe stal zien
en het resultaat mag er zijn. De belangstelling was enorm. De hele dag
liep het af en aan. Veel auto’s stonden geparkeerd in een weiland en langs
de wegen. Op het erf was één van de staldeuren versierd met een boog van
groene takken en roosjes met daaraan op karton geschreven ‘Veel Succes’.
Koecomfort, arbeidsefficiëntie en gemak. Dat waren de uitgangspunten
voor de familie Hebbink, toen ze besloten om aan de Varsselseweg in Hengelo een nieuwe stal te gaan bouwen.
Een stal met meer ruimte, koecomfort
én een automatisch melksysteem voor
hun 75 melkkoeien. De keuze voor het
automatisch melken, door middel van
een V.M.S van DeLaval, werd heel bewust gemaakt, en wel om de volgende
redenen: optimalisering van de melkkwaliteit en voorbehandeling, besparing op arbeidsuren, en het niet meer
afhankelijk hoeven te zijn van externe
arbeidskrachten. Door de flexibele dagindeling is het bedrijf beter beheersbaar. Verder is er veel aandacht besteed aan koecomfort. Want koeien
die in een comfortabele omgeving leven, zullen meer melk produceren en
over het algemeen gezonder en langer
leven. De familie Hebbink liet daarom
ook Meadow koematrassen in de stal
leggen, een lichtdoorlatende Oostra
nok, en Ato Agro ventilatiesystemen
voor de zijkanten.
Ook hangt er een flexibele koerugborstel, waar de koeien heerlijk onder-

door en langs kunnen lopen. Deze verbetert het welzijn van de koeien door
de bloedcirculatie te stimuleren. Tegelijkertijd houdt het de koeien schoon
en rustig. De JOZ-tech stalreinigingsrobot (robot mestshuif) zorgt ervoor dat
de roosters schoon blijven tot in de
kleinste hoeken.
Op het erf stond een grote beurshal
waar de deelnemende bedrijven zich
presenteerden en waar informatie
werd gegeven. Ook binnen stonden enkele standhouders en er werd uitleg
gegeven over de technische installaties die in werking waren. Aan de
Open Dag werkten de volgende deelnemende bedrijven mee: InFarming
BV, Zelhem; DeLaval BV, Steenwijk;
Aannemersbedrijf Van der Toorn, Zelhem; Rabobank Achterhoek Noord,
Lochem; Aannemersbedrijf Velthorst,
Zelhem; Kuiper Installatie BV, Breedenbroek; Gibo Groep, Lochem; Veehandel Hissink, Baak; HCI Roostervloeren, Hengelo; Spinder BV, Harkema;
Uniform Agri, Assen; Tellus Ferti Plus,
Ruurlo; Kalverhandel Heusinkveld,
Zelhem; Ato Agro & Bouw Service,

Kerstworkshops
voor groendecoraties
Huis- en tuindecoraties Marjo Frederiks in Keijenborg heeft op 2 december 2007 open huis. Deze dag
staan alle voorbeelden voor de
workshops opgesteld zodat u een
indruk kunt krijgen van de onderwerpen.
Er zijn diverse soorten decoraties zoals
een deurversiering, tafelstukken,
wand- of raamversiering voor binnen
of buiten van klein tot groot teveel om
op te noemen. Er wordt zoveel mogelijk met natuurlijke materialen
gewerkt zoals, mos, salim, sisal, gaas,
cocosvezel en natuurlijk veel groen.

Hengelo; Univé Oost, Ruurlo; Oostra
Handelsonderneming, Yhorst; Friesland Foods, Meppel en Coops Mengvoeders uit Halle.

De vriendengroep wist een belofte
waar te maken. Twee jaar geleden begonnen zij met de Club van Honderd.
Iedereen die zich verbonden voelde
met Sint Eenderen kon zich opgeven.
Familie, vrienden, klasgenoten, sportmaten, maar ook iemand die net als
de groep van een feestje houdt. Met
honderd vrienden zou er een knalfeest komen. Net als vorig jaar zijn ook
niet-leden van harte welkom op het
feest. Dit jaar willen de vrienden uitgroeien naar tweehonderd leden. Ze
zijn al een eind op weg, maar iedereen
kan zich nog steeds aanmelden voor

Deze dag staan ook alle onderwerpen
voor het hele seizoen opgesteld. Hierin
zijn veel modellen van gaas en mos.
Ook zijn er workshops met textielverharder waar beelden of schilderijen
en andere voorwerpen mee gemaakt
worden. Kinderfeestjes behoren ook
tot de mogelijkheden.
Kom op deze dag onder het genot van
een kopje koffie of thee en iets lekkers
eens een kijkje nemen. Voor meer
informatie of aanmeldingen kunt u
contact opnemen met Marjo Frederiks, Wiendelsweg 1 in Keijenborg, tel.
(0575) 46 34 42.

de Club van Honderd. Een spectaculair live optreden van de Band Lifelike
staat op het programma. Deze vier enthousiaste muzikanten uit de omgeving van Arnhem staan garant voor
een afwisselend repertoire met als uitgangspunt: rock! ‘Een prettig gestoorde band met ballen' zoals zij zelf zeggen op hun website www.lifelikemusic.nl. Ze kregen speeltijd op verschillende radiostations, waaronder 3FM
en staan binnenkort in het voorprogramma van De Dijk. De vriendengroep streeft er met veel enthousiasme naar om dit tweede feest nog succesvoller te maken. Ze hebben er ontzettend veel zin in, zijn druk aan het
flyeren, poster plakken en promoten.
Voor mensen uit Zutphen en Vorden is
er wederom busvervoer geregeld. Het
wordt een avond met scherpe drankprijzen en veel gezelligheid. De deuren gaan om 21.00 uur open en de
eindtijd is zelf te kiezen. Voor meer informatie of foto's van Sikkerfest Part I:
www.sint-eenderen.nl
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Grote Jan en kleinen Jan sloft samen deur de blader van het beukenbos. Echt een harfstdag en ze geniet er van. An alles is te marken
dat de winter korter biej krup. De
earste sneevlukskes bunt al gevallen. In de morgen, de weie helemaols wit van de nachtvorst. In de
wiette geknal van de jagers, wanneer elk schot raak was dan bleef er
weinig in leaven. Daor is vader Jan
neet bange veur. Het is soms net of
die hagel patronen gin geld kost.
Groten Jan steet stille en vertelt
kleinen Jan: ”Indertied ton ik zo old
was as ie, ton was er nog echt vulle
wild umme te jagen. De kniens die
waren echt schadelijk wild. Hele
stukken vraten ze ons kaal. Ok vulle
mear hazen fazanten en patriezen.
Ok wel een ree in een strik gevonden. Hazen die waren goed te strikken. Die diers loopt vake de zelfde
paadjes en op bepaalde plekken onder puntdraod, daor zet ze dan een
strik.” Kleinen Jan kik kwaod en
vrug:” maor dat heb iej toch nooit
gedaon he opa? Want dat is toch
wel heel gemeen. Zon dier hef oew
niks gedaon en dut gin mense kwaod. Dan loopt ze in zon strik en dan
trekt zich dat strik dichte en worstelt ze net zo lange tut dat ze
stikt.” Opa Jan knikt veurzichtig en

zeg: ”Ja mien jonge, jullie in dizze
tied, hebt mear medelieden met de
diers dan wiej vrogger. Wanneer
mien vader een haze zol zeen liggen in de wei en hee kon d’r met
peard en kaore biej kommen en
den haze is zo dom, zol blieven liggen in zien lager, dan zolle um met
de grepe in d’n nekke slaon en wiej
as kindre zollen um geprezen hebben. Den haze zol in de meddagpot.
En wie zollen er lekker van smikkelen. Oew vader of oew mooder,
vandage, zol zien foto toestel pakken en er mooie foto’s van maken.
Jullie zollen zonnen haze neet lekker vinden. De hele maatschappij is
no anders. Dat begint al op schole.
Jullie maakt een opstel of holt een
spreekbeurt. De diers in jullie ogen
bunt net kleine mensen, allenig lief
en aardig. De diers kunt biej jullie
ok geen schade doon. Dat was, net
veurbiej den laatsten oorlog, anders. Er was ton vulle mear wild
want niemand mocht een gewear
hebben of een karabijn. Wild streupen kump no neet mear veur. Zelfs
de nette jagers komt steeds mear
uut de gratie. Het zal moeilijk wezzen umme de gewone man, of ne
schoolklasse, duudelijk te maken
dat een jager goed bezig is. Echt
schadelijk? Er is zo weing wild dat

niemand dat nog geleuft. Ja de wilde varkens op de Veluwe. Maor ok
dat is maor de vraog veur vulle
mensen. De toeristen komt d’r
straks in drommen op af. Die varkens dat is straks een trekker. Ze
redeneert, laot ze mor een betjen
zachter riejen Onze overheid gif
millieoenen umme de wild stand
het gemakkelik te maken. Dwars de
grote snelweage oaver te stekken.
Bosgebieden met mekaar verbinden. Het liefste wilt ze de mensen
de toegang verbieden.” Kleinen Jan
vrug: ”Opa zol iej dan no nog graag
ne fazante, zon mooi dier, willen
doodscheten? De meister op schole
zeg.., dat kunt toch onmogelijk dierenvrienden wezzen?” Grote Jan
kan zich dat wel begriepen. Hij vertelt hoe ze as jonges met het dorsen
in de laatste garven in de sroo barg
een hele kolonie moeze vonden. En
hoe ze die met plezier doodknuppelden. Argens anders een kippenhok kwam leug. De voerbakke een
veur een weghalen. Een fellen foxhond er bie die maakten met gemak 30 ratten kapot. Geweldig was
dat. De tieden veranderd en wie jok
ok, zelfs de maniere waorop wie
met de diers ummegaon.
De Baron van Bronckhorst

weekendpakkers

Weekendvoordeel

Geldig van donderdag 22 t/m zaterdag 24 november 2007

Een gratis sjoelsteen bij elke €10,-* aan boodschappen.
*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen (tabak, slijterij, statiegeld, zelfzorggeneesmiddelen, babymelk tot 6 maanden, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en koopzegels).

PLUS Navelsinaasappelen

PLUS Mandarijnen
2 netten

1.

1.

99

Uit Spanje
Net 2 kilo

1.99

Net 2 kilo

Uit Spanje
2 netten à 1 kilo

5.99
Aqua
Mossel
Mosselen Excellent

PLUS
Perssinaasappelen

99

Extra grote sortering
Uit de koeling
Bak 2 kilo
ELDERS 8.49

kilo

500 gram

4.99

4.49

PLUS
Kipfilet

Maaslander
Jong belegen of belegen

Voordeelverpakking
Schaal ca. 1 kilo
NORMAAL 5.99

Vers van het mes
Aan het stuk, 500 gram
ELDERS 6.18-6.45
2 stuks

0.79
Mona
Yoki
drink
Diverse
smaken
Pak 1 liter
ELDERS 0.92

0.89

3.00

3.99

PLUS
Paté

Roomboter speculaasof amandelstaaf

PLUS
Rastervlaaien

Diverse smaken
Pakje 120-140 gram
NORMAAL 1.35-1.39

Vers uit eigen oven
2 stuks
ELDERS 3.98

Appel, abrikozen of kersen
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 5.49

Nieuws van PLUS Eland
Laagste aanbieding van 2007,
Profiteer nu nog!!!

Bij PLUS Hans Eland altijd de
12e fles wijn GRATIS

7.

49

Grolsch bier
Pijpjes
Krat 24 flesjes

Uw bestelling kunt u het beste ruim van
te voren doorgeven,
zodat wij op tijd kunnen zorgen dat uw
bestelling aanwezig is.
(uitgezonderd actiepartijen en reclameprijzen)

47/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

PLUS Eland - Hengelo Gld

www.plus.nl

Raadhuisstraat 53 T: 0575-463777 F: 0575-461766
Openingstijden:

maandag - woensdag
donderdag - vrijdag
zaterdag

8.00 - 20.00
8.00 - 21.00
8.00 - 20.00

Wat een verschil.
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(Gld.) Verkeer
Wegens werkzaamheden aan de nieuwe rotonde
Horstkamp bij Vorden, sluit de provincie
Gelderland op 27 en 28 november de rondweg
N316 ter hoogte van de aansluiting Horsterkamp
af voor alle gemotoriseerd verkeer.
Het verkeer kan dan ook geen gebruik meer
maken van de noodweg. Zowel het vrachtverkeer
als het autoverkeer wordt omgeleid.
De provincie is bezig met de laatste fase van de
aanleg van de rotonde Horsterkamp bij Vorden
(gemeente Bronckhorst).
Op dinsdag 27 en woensdag 28 wordt de asfalttoplaag op de rotonde aangebracht en aangesloten op het asfalt bij de brug over de Veengoot.
Ook wordt op deze twee dagen het fietspad op
de Horsterkamp ter hoogte van de rotonde
geasfalteerd.
Vanwege deze werkzaamheden wordt de N316
op dinsdag 27 en woensdag 28 november afgesloten bij de aansluiting Horsterkamp. Het is dan ook
niet mogelijk om de noodweg te gebruiken.
Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad
worden de fietsers over de rotonde geleid.

Afsluiting rondweg (N316) Vorden
bij aansluiting Horsterkamp op
27 en 28 november
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Verkeersmaatregelen autoverkeer
- Het autoverkeer vanuit de richting Hengelo naar
Vorden en vice versa wordt omgeleid via de
Lankhorsterweg, Baakseweg, Hackfortselaan,
Rondweg (N316) en Dorpsstraat.
- Het autoverkeer vanuit de richting Hengelo naar
Zutphen wordt omgeleid via de Lankhorsterweg,
Baakseweg, Vordenseweg en N314 naar
Zutphen.
- Autoverkeer vanuit de richting Zutphen naar
Hengelo wordt omgeleid via de N319
Vordenseweg/Zutphenseweg, Rondweg (N316),
Hackfortselaan, Baakseweg en Lankhorsterweg
naar Hengelo.
Alle omleidingsroutes worden met borden
aangegeven.
Meer informatie
Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg is
informatie te vinden over de actuele stand van
zaken. Voor vragen over de werkzaamheden kunt
u op werkdagen contact opnemen met de
provincie Gelderland, de heer B. van Ginkel
(026) 359 96 32.
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ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

Na 28 november kan het verkeer van de rotonde
gebruik maken. Wel worden er nog verschillende
afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Sinterklaas en Piet

De werkzaamheden aan de rotonde zullen 19
december gereed zijn.

let op: wij hebben

Verkeersmaatregelen vrachtverkeer
- Omleidingsroute Zutphen-Doetinchem:
via de N314 naar Hummelo en via de N330 en
N315 naar Doetinchem.
- Omleidingsroute Zutphen-Groenlo:
via de N314 en N346 naar Lochem en via de
Kwinkweert, Goorseweg (N346) en
Nettelhorsterweg (N825) naar Borculo en via de
N315 naar Ruurlo.
- Omleidingsroute Doetinchem-Vorden:
via de N330 naar Zelhem en via de N315 naar
Ruurlo en N319 naar Vorden.

BESTEL ZE NU!

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

voor iedere beurs en
voor iedere klusser
wel een passend kado!
Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dichterbij dan je denkt

Dus kijk snel op
www.contact.nl

DECO GARANT uit Zelhem.
Wij zijn de goedkoopste verf
leverancier uit de Achterhoek.
Kijk op www.decogarant.nl
of bel 06-22685297.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
24 november
in het café
Hard Rock Band

Break Styff
Aanvang 22.00 uur

Winnaar 2006
in Paradiso
Amsterdam

PAARDENBOXEN
hondenkennels,
eiken hekwerken
etc. te leveren!!!!!
Kijk op
www.winkelplein.nl/gpa
of bel
(06) 25 09 44 88

Citroën C2 1.6i 16v VTR Sensodrive
3 drs, CC, automaat, Zwart, jan-04, 56.000 km
Citroën Xsara Picasso 1.8i-16V Difference
MPV, CC, blauw, jan-04, 45.500 km
Daihatsu Cuore 0.8
3 drs, rood, nov-97, 64.632 km
Daihatsu Cuore 1.0 Tokyo
5 drs, Blauw, aug-03, 76.600 km
Ford Focus, 1.6 16V Futura Wagon
STATION, AC, zwart, jul-04, 40.500 km
Hyundai Trajet 2.0i CVVT Dynamic Young
MPV, AC, blauw, feb-06, 21.226 km
Mazda MX3 1.8 i V6 Xtreme Coupe
grijs, apr-98, 95.000 km
Mazda MX5 1.6 i
2drs, Zilver, aug-98, 122.800 km
Mitsubishi Carisma 1.6 GL
5 drs, Rood m., jan-97, 99.250 km
Mitsubishi Spacestar 1.3 Diamond
MPV, AC, Groen/Grijs, okt-01, 82.000 km
Nissan Almera Pulsar
3 drs, AC, Grijs, jun-98, 161.995 km
Nissan Almera 1.8 Comfort
3 drs, AC, Groen, feb-02, 45.000 km
Nissan Almera 1.8 Ambience
3 drs, AC, Blauw, jun-02, 78.500 km
Nissan Almera 1.6 Pulsar Comfort
4 drs, AC, blauw, dec-99, 114.844 km
Nissan Almera 1.4 Pulsar Comfort
5 drs, AC, blauw, mei-99, 134.499 km
Nissan Almera 1.5 Comfort
5 drs, AC, Rood, feb-02, 40.656 km
Nissan Almera 1.8 Comfort
5 drs, AC, automaat, zilver, jul-00, 85.000 km
Nissan Almera 1.5 Acenta
5 drs, CC, Paris Blue, jun-05, 21.175 km
Nissan Maxima 2.0 V6 QX
4 drs, CC, Groen, mei-00, 148.685 km
Nissan Micra 1.3 Airco
3 drs, AC, Groen, feb-98, 47.000 km
Nissan Micra 1.0 Si
3 drs, Signal Red, jun-98, 65.000 km
Nissan Micra 1.3 GL
3 drs, Blauw, jan-99, 85.666 km
Nissan Micra 1.4 Comfort
3 drs, Groen, feb-01, 40.151 km
Nissan Micra 1.0 Clair
3 drs, Zwart, dec-02, 25.808 km
Nissan Micra 1.2 Tekna
3 drs, rood, jun-03, 27.230 km
Nissan Micra 1.2 Tekna Style
3 drs, Zilver, apr-03, 37.500 km
Nissan Micra 1.2 HP Cool Sound
5 drs, AC, automaat, zilver, sep-03, 13.000 km
Nissan Micra 1.2 Forza
5 drs, AC, D.grijs, mrt-05, 22.000 km

12.950
15.950
3.500
6.250
14.950
21.950
6.995
10.950
3.950
7.950
3.950
8.950
8.950
5.950
5.950
8.950
7.750
13.950
9.950
4.950
4.950
5.500
6.250
6.950
8.950
9.250
9.950
11.950

Nissan Micra 1.2 Tekna/Clima
5 drs, CC, Caffe latte, mei-06, 18.000 km
13.950
Nissan Murano 3.5 V6 CVT
SUV, CC, automaat, Oranje, aug-05, 25.920 km
43.750
Nissan Note First Note 1.6
5 drs, CC, Geel, jun-06, 14.927 km
17.950
Nissan Note First Note 1.6
5 drs, CC, Zwart, jul-06, 16.000 km
18.950
Nissan Patrol 3.0 Di Luxury Van
3 drs, CC, beige, dec-03, 72.410 km
20.950 exkl. BTW
Nissan Primastar 100.29.350 LD P16
Dub Cab., AC, blauw, mrt-05, 115.302 km
17.950 exkl. BTW
Nissan Primastar 100.29-310LD p2
Gesl Best, , wit, jun-05, 67.293 km
13.950 exkl. BTW
Nissan Primera 1.8 Acenta
4 drs, CC, Grijs, dec-02, 100.726 km
12.750
Nissan Primera 1.8 Visia Style
4 drs, CC, Zilver, mrt-02, 66.332 km
12.950
Nissan Primera 1.9 dCi Acenta Navi
4 drs, CC, Techno grey, dec-03, 149.632 km
13.950
Nissan Primera 2.0 Comfort
4 drs, CC, rood, dec-01, 64.000 km
9.950
Nissan Primera 1.8 Luxury
5 drs, CC, Zilver, jan-01, 91.500 km
9.500
Nissan Primera 1.8 Sport Plus
5 drs, CC, Rood m., mrt-01, 130.461 km
9.995
Nissan Primera 1.8 Visia Style
5 drs, CC, Blauw, sep-02, 125.000 km
11.750
Nissan Primera 1.8 Acenta Navi
5 drs, CC, Blauw, mei-05, 48.100 km
19.950
Nissan Primera 1.8 Visia Style
Station, CC, Silica Gold, dec-02, 68.282 km
13.500
Nissan Primera 1.8 Acenta Navi
Station, CC, Paris Blue, mrt-05, 35.000 km
19.950
Nissan Terrano 2.7 Tdi Sport Van
3 drs, AC, Groen, jun-03, 78.000 km
15.950
Nissan Tino 1.8 Luxury
MPV, AC, blauw, okt-02, 95.103 km
12.950
Nissan Tino 1.8 Acenta
MPV, CC, zilver, apr-03, 105.750 km
14.500
Nissan Tino 1.8 Visia Vision
MPV, CC, zilver, jul-04, 60.100 km
16.750

Nissan Tino 1.8 Visia Vision
MPV, CC, blauw, jul-04, 23.000 km
16.750
Nissan Tino 1.8 Visia
MPV, CC, zilver, jan-05, 38.335 km
17.950
Nissan X-Trail 2.5 Elegance / leer
SUV, CC, automaat, Zwart, jan-03, 108.700 km
20.950
Nissan X-Trail 2.0 Sport
SUV, CC, Grijs, jan-05, 53.136 km
25.950
Nissan X-Trail 2.2 dCi Columbia Style Navi
4WD, SUV, CC, Twilight Gray, feb-06, 71.000 km
29.950
Opel Astra 1.6 STATION
AC, Rood m., jan-98, 149.000 km
2.750
Opel Vectra 1.6 16V Pearl
4 drs, AC, automaat, beige, nov-98, 99.808 km
5.750
Peugeot 306 Break 1.4 XR
Station, AC, groen, jul-01, 139.899 km
5.750
Renault Clio 1.2 Auth. Basis
3 drs, Groen, jan-03, 32.040 km
8.950
Renault Kangoo 1.2 Express Confort
Gesl Best, Wit, jan-02, 57.110 km
5.450 exkl. BTW
Renault Megane Gran Tour 1.6 16V Dyn. Luxe
STATION, CC, Zwart, sep-05, 87.000 km
17.950
Renault Scenic 1.6 e RN
MPV, blauw, feb-98, 79.500 km
6.250
Renault Scenic 1.6 16V RXE
MPV, AC, Grijs, mrt-01, 109.000 km
9.700
Renault Scenic 1.6 16V RXE
MPV, AC, Blauw, okt-00, 110.000 km
9.950
Renault Scenic 1.6 16V Expr. Sport
MPV, CC, groen , nov-02, 97.976 km
12.950
Renault Scenic 1.6 16V Air
MPV, AC, Zilver, mrt-02, 75.492 km
12.950
Subaru Impreza 1.8 GL Plus AWD
5 drs, AC, Groen, jun-95, 158.000 km
3.950
Toyota Avensis 1.8 VVT-i Sol
4 drs, CC, automaat, zilver, nov-00, 100.800 km
9.950
Volkswagen, Golf, 1.6 i GL
3 drs, blauw, feb-94, 135.000 km
2.750
Volkswagen, Golf 1.8-20V Turbo High line
5 drs, CC, Blauw, sep-01, 127.000 km
11.950

Jaargang 3
Nr. 47, 20 november 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.
(B en w, directie, bouwen en milieu,
APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken
en de afdelingen Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Financiën en belastingen, Openbare werken, Bestuursen managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Adres / telefoonnummer
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)
calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
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 en
Wmo-loket, 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
Financiën en belastingen, Personeel en
organisatie, Facilitaire ondersteuning,
Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering,
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

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

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

Gemeente organiseert op 11 december a.s.
informatieavond voor nieuwe inwoners
Op 11 december a.s. organiseert de
gemeente Bronckhorst een speciale
informatieavond voor nieuwe inwoners (mensen die vanaf 1 november
2006 t/m 31 oktober 2007 in de
gemeente zijn komen wonen).
De avond begint om 20.00 uur en is
in het gemeentekantoor, Banninkstraat 24a in Hengelo Gld. Nieuwe
inwoners vanaf 18 jaar ontvangen
hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Ook inwoners die daarna
in Bronckhorst zijn komen wonen,
zijn van harte welkom.
Tijdens de avond stellen burgemeester en wethouders zich nader
aan nieuwe inwoners voor en vertellen hoe de gemeentelijke organisatie werkt. Ook komt aan de orde
waar de gemeente haar inwoners
mee van dienst kan zijn. Dit laatste
wordt nog duidelijker als de bezoe-

kers daarna langs één van de
kraampjes lopen waar medewerkers
van de verschillende afdelingen en
enkele organisaties aanwezig zijn.
Hier kunnen nieuwe Bronckhorsters
informatie krijgen over waar ze bijvoorbeeld aan moeten denken als ze
gaan (ver)bouwen, hoe de gemeente
omgaat met jongeren, ouderen,
het verenigingsleven in de gemeente
en het openbaar groen, maar ook
hoe een inwoner in aanmerking
kan komen voor voorzieningen als
hij of zij minder mobiel is etc.
De avond wordt afgesloten met een
hapje en drankje en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Bent u één van onze nieuwe
inwoners? De gemeente begroet
u graag op 11 december a.s. in
het gemeentekantoor!
Het was gezellig druk tijdens de informatieavond van 2006.

Wie wordt de 'Vrijwilliger van het jaar'?
Verkiezing tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst
De gemeente heeft grote waardering voor alle vrijwilligers die zich
op verschillende manieren inzetten
voor onze samenleving. Zij zijn van
onschatbare waarde voor onze
gemeenschap. Met de verkiezing
'Vrijwilliger van het jaar' willen
b en w hen in het zonnetje zetten.
We hebben uw hulp daarbij nodig.
Daarom roepen wij bewoners,
verenigingen en instanties op
om één of meerdere vrijwilligers
(individuen of groepen) aan te
melden voor deze titel.
Voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder P. Glasbergen en
mevr. A. Steenblik van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling vormen de commissie die op basis van
uw inzendingen drie genomineerden
selecteert. Wie de winnaar, en dus
de 'Vrijwilliger van het jaar 2007'
wordt, maakt de commissie bekend
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op maandag 7 januari
2008 om 20.00 uur in Hotel de Gouden Karper, Dorpsstraat 9, 6999 AA
Hummelo, tel. ( 0314) 38 12 14.
De 'Vrijwilliger van het jaar 2007'
ontvangt naast de eretitel een geldbedrag van € 250,-. Als de eretitel
naar een vrijwilligersgroep gaat dan
ontvangt deze een geldbedrag van
€ 500,-. De andere twee genomineerden ontvangen een oorkonde
en € 50,-.
Criteria bij de verkiezing
De gemeente heeft als uitgangspunt
bij deze verkiezing dat het vrijwilligerswerk van belang is voor grote
groepen in onze gemeente of voor de
hele gemeenschap. In aanmerking
komen vrijwilligers die actief zijn in
georganiseerd verband, bijvoorbeeld
bij stichtingen of verenigingen, maar
ook bij professionele organisaties.
Ook inwoners van andere gemeenten

die in Bronckhorst vrijwilligerswerk
doen, maken kans op de titel.
De commissie let bij de selectie van
de genomineerden op onder meer
de specifieke werkzaamheden die
de vrijwilliger verricht, het belang
van de activiteiten en het aantal
keren dat iemand is aangemeld.
Individueel vrijwilligerswerk (zoals
mantelzorg) komt niet in aanmerking,
maar de overkoepelende organisaties
(die zich bijvoorbeeld inzetten voor
mantelzorgers) wel. Verder komt
vrijwilligerswerk op het gebied van
politiek en religie niet in aanmerking.
Personen die in het verleden een
Koninklijke onderscheiding of het
ereburgerschap hebben ontvangen,
kunnen ook niet meedingen naar de
titel.
Geef uw 'Vrijwilliger van het jaar' op!
Kent u een vrijwilliger of groep van
vrijwilligers die de bijzondere titel
van 'Vrijwilliger van het jaar' verdient? Laat deze persoon of groep
uw waardering blijken door het
onderstaande formulier in te vullen
en vóór 7 december 2007 op te sturen (geen postzegel nodig). Geef duidelijk aan waarom u vindt dat deze
persoon (of groep) de titel verdient.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Aanmeldingformulieren zijn ook
verkrijgbaar bij de receptie van het
gemeentekantoor en het gemeentehuis. Vindt u het makkelijker om een
e-mail te sturen, zorg dan dat alle
gegevens en uw motivatie hierin
vermeld staan. Het e-mailadres is:
m.ankone@bronckhorst.nl
Voor vragen over de verkiezing
kunt u contact opnemen met
mevr. M. Ankoné van de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling,
tel. (0575) 75 04 85.

De genomineerden van 2006.

AANMELDING VERKIEZING 'VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2007'
Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is:
Naam (persoon of groep):
Adres:
Postcode:

Plaats:

Tel.:
Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor?):

* zie artikel op deze pagina wat betreft de criteria
Afzender:
Naam:

Tel.:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Indien van toepassing:
Naam organisatie:

Tel.:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Dit aanmeldingsformulier vóór 7 december a.s.
• opsturen (postzegel niet nodig) naar de gemeente Bronckhorst,
mevr. M. Ankoné, Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo Gld.
• inleveren bij de gemeente Bronckhorst, mevr. M. Ankoné, Raadhuisstraat 20,
7255 BN Hengelo Gld.
• mailen naar: m.ankone@bronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst,
graag tot uw dienst!

Aanmelden van Bronckhorster kampioenen
Voor feestelijke huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie
eerste prijs behaald tijdens een
nationaal kampioenschap
• de persoon of club heeft een
eerste, tweede of derde prijs
behaald tijdens een Europees of
wereldkampioenschap
• het kampioenschap dient erkend
te zijn door een (landelijke) bond
• de prestatie moet door de persoon
of club zelf verricht zijn;
de eigenaar van bijvoorbeeld een
rashond of bijzondere vogel komt
niet in aanmerking

De kampioenen van 2006.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Bronckhorst op
7 januari 2008 in hotel De Gouden
Karper in Hummelo worden de
kampioenen van 2007 gehuldigd.
Als u een persoon of een club kent
die het afgelopen jaar kampioen
geworden is op sportief of cultureel
gebied, dan kunt u dit tot
7 december a.s. aan de gemeente
doorgeven. De huldiging van de

kampioenen is een blijk van
waardering van de gemeente en
haar inwoners voor de bijzondere
prestatie van deze mensen.
Om geen kampioenen over te
slaan, vraagt de gemeente uw
medewerking. U kunt personen of
clubs uit de gemeente Bronckhorst
aanmelden die voldoen aan de
volgende criteria:
• de persoon of club heeft een

Wilt u enkele (digitale) foto's of (nog
leuker) een filmpje van de persoon
of groep/club tijdens beoefening van
de sport bij de aanmelding voegen?
De foto's/film worden gebruikt
tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Heeft u hier vragen over, dan kunt u
contact opnemen met de afdeling
Communicatie, tel. (0575) 75 04 68.
Een aanmeldingsformulier treft u
hierbij aan en is ook verkrijgbaar bij
de balies van het gemeentekantoor
en van het gemeentehuis en via de
gemeente website uit te printen.
U kunt het formulier met bijlagen
tot vrijdag 7 december a.s. naar
de gemeente sturen (geen postzegel
nodig), afgeven, of de gegevens mailen naar m.ankone@Bronckhorst.nl

AANMELDEN KAMPIOENEN SPORT OF CULTUUR VAN HET JAAR 2007
Ik wil de volgende kampioenen van 2007 aanmelden:
Naam kampioen (persoon of team*):

Tel.:

Adres:
Postcode:

Plaats:

* ALLE personen die deel uitmaken van het team dat kampioen geworden is:
Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Tel.:

Tel.:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Tel.:

Tel.:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Tel.:

Tel.:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Tel.:

Tel.:

Wij zetten de afdelingen met diensten
en producten per locatie even voor u
op een rij.
Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a
Naast burgemeester en wethouders
en directie zijn op deze locatie de
volgende afdelingen gevestigd:
Afdeling
Maatschappij en organisatie
Hoofd: de heer A. van Hout
Personeel en organisatie, bedrijfsvoering, communicatie (o.a. perscontacten, gemeentepagina in Contact
Bronckhorst, website), algemeen
juridische zaken (juridische kwaliteitszorg, bezwaar- en beroepschriften),
begrotingen, jaarrekening, welzijn
(jeugdbeleid, volksgezondheidbeleid,
ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid,
kernenbeleid, accommodatiebeleid,
Wet maatschappelijke ondersteuning
(beleid), kunst/cultuur- en sportbeleid) en onderwijs (leerlingenvervoer, leerplicht, onderwijshuisvesting, kinderopvang)
Afdeling Belastingen
en organisatieondersteuning
Hoofd: mevrouw H. van den Brink
Archief van de gemeente, in- en
uitgaande post, inkoop en facility
management, informatisering
& automatisering, financiële-,
personeels- en salarisadministratie,
gemeentelijke belastingen en
Wet waardering onroerende zaken

sen, openbare speelvoorzieningen,
rioleringen en openbare verlichting,
sport- en accommodatiebeheer
Afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling
Hoofd: de heer T. van der Kolk
Verkeersbeleid, recreatie en toerisme, ruimtelijke ordeningsbeleid,
bestemmingsplannen, bedrijfscontacten, economische zaken,
monumentenzorg, grondzaken
(aan- en verkoop en verhuur van
gronden en gebouwen), volkshuisvestingbeleid, aanlegvergunningen
natuur en landschap, incl. subsidies
en plattelandsontwikkeling/
-vernieuwing
Afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving
Hoofd: de heer J. Wesselink
Milieumeldingen en -vergunningen,
bodembeheer, afval, bouwstoffenbesluit, geluid, energiebeleid, bouw-,
sloopvergunningen, openbare orde
en veiligheid, rampenbestrijding,
politie- en brandweerzaken, gebruiks-,
horeca- en APV-vergunningen,
toezicht en handhaving
Gemeentehuis Raadhuisstraat 20
Behalve dat de gemeenteraad hier
vergadert, zijn hier ook gevestigd:
Afdeling Publiekszaken
Hoofd: de heer R. Voskamp
Geboorte, overlijden, erkenning,
rijbewijs, reisdocumenten, verhuizing/vestiging, uittreksels burgerlijke stand, huwelijk/partnerschap,
verkiezingen en receptie gemeente
Bronckhorst
Afdeling Werk, inkomen en zorg
Hoofd: de heer T. Wortman
Bijstand, Wmo-voorzieningen
(Wmo-loket voor informatie, advies,
doorverwijzen en diensten zoals
woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp
en rolstoel), gehandicaptenparkeerkaarten en inburgering
Griffie
Griffier: mevrouw K. Pijnenburg
De griffie ondersteunt de raad in al
zijn werkzaamheden.

Gemeente komt in april 2008
met nieuwe gemeentegids
Geef wijzigingen tijdig door!

Kampioenstitel:
Gegevens van de afzender:
(de gemeente kan contact met u opnemen voor meer informatie over de kampioen)
Tel.:

Evt. naam organisatie
Adres:
Postcode:

De gemeente Bronckhorst heeft per
15 november 2007 de organisatie
aangepast. Een aantal afdelingen
zijn samengevoegd en krijgt een
andere naam. Ook gaat één afdeling
in december verhuizen van de
locatie Raadhuisstraat naar de
Banninkstraat. Dit is de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling,
deze wordt onderdeel van de afdeling
Maatschappij en organisatie.

Afdeling Openbare werken
Hoofd: de heer H. Neijenhuis
Infrastructurele werken, vastgoed,
kapvergunningen, landmeten, gladheidbestrijding en beheer openbaar
groen, sportvelden, begraafplaat-

Discipline waarin kampioenstitel behaald is:

Naam:

Organisatiewijziging per 15 november

Plaats:

Let op! Graag filmbeelden of één of meer (digitale) foto’s bijvoegen van de persoon of het team tijdens beoefening van de discipline. Dit beeldmateriaal zal gebruikt worden bij de huldiging op de nieuwjaarsreceptie.
Dit aanmeldingsformulier vóór 7 december a.s.
• opsturen (postzegel niet nodig) naar de gemeente Bronckhorst, mevr. M. Ankoné, Antwoordnummer 2519,
7255 ZX Hengelo Gld.
• inleveren bij de gemeente Bronckhorst, mevr. M. Ankoné, Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
• mailen naar: m.ankone@bronckhorst.nl

U kent de gemeentegids als een
naslagwerk vol informatie over de
gemeentelijke organisatie en de
adresgegevens van verenigingen,
scholen, stichtingen, bedrijven en
instellingen in Bronckhorst. In april
2008 gaat de gemeente weer een
'up to date' gids huis aan huis verspreiden. Deze gids moet voor het
eerst twee jaar meegaan (gemeentegids Bronckhorst 2008/2009).
We maken de gemeentegids net
zoals vorig jaar samen met specialist FMR-producties uit Den Helder.
In de nieuwe gids is vanzelfsprekend ook weer ruimte voor advertenties van bedrijven uit Bronckhorst en de omliggende regio. Heeft
u een hier een bedrijf, dan is de kans
groot dat FMR u, mede namens de
gemeente, binnenkort benadert
over de advertentiemogelijkheden.
U kunt hiervoor zelf ook contact
opnemen met FMR-producties via
tel. (0223) 66 14 25.
Verenigingen, scholen, stichtingen
en instellingen van wie de adresgegevens kosteloos worden opgenomen, worden eind dit jaar/begin

volgend jaar benaderd door FMR.
Als u wijzigingen of aanvullingen
hebt op de (adres)gegevens die van
uw instantie/vereniging in de huidige gemeentegids staan, dan kunt u
deze nu al wel vast opsturen naar
FMR-producties, Postbus 23,
1780 AA Den Helder, o.v.v. Gemeentegids Bronckhorst 2008/2009.
Het is niet alleen voor ons als
gemeente van belang inwoners zo
actueel mogelijk te informeren, ook
voor uw vereniging/stichting is het
belangrijk om op juiste wijze in de
gids vermeld te staan, bijvoorbeeld
voor nieuwe leden die zich willen
aanmelden.
Naast de gedrukte gids staat op
de gemeentelijke website
(www.bronckhorst.nl) ook een digitale gemeentegids met de actuele
adressen van verenigingen en
instanties. Deze wordt zeer regelmatig bijgewerkt. Als uw vereniging
eind 2008 dus een nieuwe secretaris
krijgt of u verhuist met uw organisatie, dan kunt u hierin de actuele
gegevens laten opnemen (gratis,
door dit door te geven aan FMR).

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, estafetteloop, 26 april 2008, Batavierenrace
• Halle en Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen, 25 resp. 18 december 2007 t/m 1 januari 2008,
stichting Knalbal
• Halle, tijdelijke gebruiksvergunning, carbid schieten met live-muziek, afsluiten gedeelte Landeweerweg, 31 december 2007 van 11.00 tot 19.00 uur, stichting Knalbal, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, tijdens deze periode, S.J.J. Rooks
• Hummelo, Greffelinkallee, carbidschieten, 31 december 2007 van 10.00 tot 17.00 uur, H. Greven
• Vorden, Almenseweg, winterfair, 9 december van 11.00 tot 19.00 uur, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 9 december van 10.00 tot 22.00 uur, afsluiten gedeelte Mispelkampdijk,
9 december 2007, restaurant 't Olde Lettink
• Vorden, tijdelijke reclameaanduidingen, 5 januari t/m 3 februari 2008, stichting Kranenburgs
Carnaval
• Zelhem, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2008 van 01.00 tot 06.00 uur, De Mallemolen
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•

Drempt, Biermanshof 2, vergroten berging
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 27, verbouwen winkel
Hengelo Gld., Spalstraat 27, verbouwen winkel
Hummelo, Zelhemseweg 27, bouw berging
Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, gedeeltelijk veranderen woning
Wichmond, Vogelzang 24, plaatsen dakkapel
Zelhem, Ruurloseweg 42, gedeeltelijk veranderen gevelaanzichten en aanbouw toiletgroep en
serre

Voorgenomen vrijstellingen

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.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verzonden 9 november 2007:
• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van bloemen,
planten en tuingoed, vrijdagmiddagen van 1 januari t/m 31 december 2008, C.F.P.M. van Pul
• Steenderen, innemen van standplaats voor verkoop van soep op het Burgemeester Buddingh'plein in Steenderen, 1 februari 2008, projectgroep Wereldkinderen
Verzonden 12 november 2007:
• Vorden, industrieterrein Werkveld, plaatsen van informatieborden door werkgroep beveiliging
Werkveld
Verzonden 15 november 2007:
• Vorden, marktplein, muziekavond, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing artikel 35 Dranken Horecawet, 1 december 2007 van 17.00 tot 01.00 uur, gezamenlijke horeca Vorden
• Vorden, Netwerkweg/Dienstenweg/Wildenborchseweg, plaatsen van verwijsborden naar Urtica
door ANWB bewegwijzering.

Drank- en Horecawet (art. 3)

Verzonden op 15 november 2007:
• Zelhem, aan Karjan Horeca B.V. is vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf
in de inrichting Vincent van Goghstraat 72

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 9 november 2007
• Keijenborg, Teubenweg 48, bouwen erker

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 9 november 2007:
• Halle, Stadsedijk 8, bouwen werktuigenberging
• Steenderen, Emmerweg 10, vergroten jongveestal
Verzonden op 13 november 2007:
• Baak, Dambroek 2, vergroten kantoor en plaatsen trafogebouw
• Hengelo Gld., Spalstraat 3, veranderen horecapand

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Hofstraat 6, bouwen (bedrijfs) woning, vrijstelling van 10% om een groter volume dan de
maximaal toegestane 600 m3, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen', artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften
• Zelhem, Wassenaarweg 2, bouwen bedrijfshal, vrijstelling wegens overschrijding van tien meter
achter de voorste bebouwingsgrens i.p.v. de toegestane drie meter, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp',
artikel 18, lid 3 van de planvoorschriften

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Kerkstraat 93, vervangend bouwen bergruimte, vrijstelling nodig wegens overschrijden
maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte en maximale toegestane hoogte voor bijgebouwen,
het betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Voor Drempt 1995'

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 13 november 2007:
• Vierakker, Heerlerweg 1, bouwen rundveestal
• Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 5, oprichten woonzorgvoorziening
Verzonden op 15 november 2007:
• Hengelo Gld., Elderinkweg 7, vergroten clubgebouw

Sloopvergunningen

Verzonden op 9 november 2007:
• Zelhem, Eckhorsterstraat 10, slopen woning en varkensschuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 13 november 2007:
• Drempt, Veldweg 1, slopen schuur
• Vorden, Nieuwstad 30a, gedeeltelijk slopen gevelbekleding bedrijfsruimte, komt asbesthoudend
afval vrij

Kapvergunningen
De bouwplannen (artikel 15) en het ontwerpbesluit (artikel art. 19, lid 3) liggen vanaf 22 november
2007 t/m 2 januari 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hoog Keppel, Dubbeltjesweg 20, voor de verbouw van twee bijgebouwen op buitenplaats
'De Ulenpas' tot woongelegenheid en/of vergader- c.q. presentatieruimte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 14, voor het vergroten van de woning, geldend bestemmingsplan
'Steenderen Buitengebied 1993'
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken (artikel 19, lid 1 en lid 2) liggen
van 22 november 2007 t/m 2 januari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.
Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande 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 betreffende afdeling.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Verzonden op 16 november 2007:
• gemeente Bronckhorst, voor het vellen van diverse dode bomen en/of bomen die gevaar op
kunnen leveren; de te vellen bomen zijn gemerkt met rode verf. De vellijsten liggen ter inzage
op de afdeling Openbare werken en kunt u downloaden via de website www.bronckhorst.nl;
herplant wordt, indien mogelijk, ter plaatse uitgevoerd
• Halle, Halseweg 50a, vellen van zeven berken, geen herplantplicht
• Halle, Meuhoek 3a, afzetten van een hakhoutsingel elzenrij, uitloopplicht
• Hengelo Gld., Varsselseweg 41, vellen van één linde, herplant verplicht: één inlandse eik
• Vorden, Hertog Karel van Gerleweg 5-7, vellen van één esdoorn en één inlandse eik, geen herplantplicht
• Vierakker, Kapelweg 10, vellen van één esdoorn, herplant verplicht: één beuk of linde
• Wichmond, Dorpsstraat 1c, vellen van twee essen, geen herplantplicht
• Zelhem, Doetinchemseweg 7, vellen van één esdoorn, herplant verplicht: één beuk
• Zelhem, Hummeloseweg 3, vellen van drie grove dennen, herplant verplicht: één amberboom,
herplant verplicht: één beuk
• Zelhem, Papaverstraat 7, vellen van één beuk, herplant verplicht: één trompetboom of dakplataan

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 Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, bouw- en sloopvergunningen) 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 bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 9 november 2007:
• Toldijk, Beekstraat 12, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2004 Beekstraat 12'
Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
evenals 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.

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

Openbare bekendmakingen - vervolg
Bestemmingsplannen
Goedkeuring wijzigingsplan 'Hummeloseweg 63/63a Zelhem'

van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van een brede school aan de Keppelseweg in
Hummelo
• het ontwerpbesluit van 13 november 2007

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 8 november 2007 het wijzigingsplan
'Hummeloseweg 63/63a Zelhem' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het verleggen van
het agrarische bouwperceel op het perceel Hummeloseweg 63/63a in Zelhem in verband met
het plaatsen van een mestsilo.

Gedurende bovengenoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen
over het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar te maken. De schriftelijke reacties kunt u richten
aan b en w van Bronckhorst.

Het goedkeuringsbesluit en het wijzigingsplan liggen van 22 november 2007 t/m 2 januari 2008
tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde brede school in Hummelo
Om nieuwbouw van een brede school aan de Keppelseweg in Hummelo mogelijk te maken
hebben wij een ontwerpbesluit genomen voor een hogere geluidwaarde, als bedoelt in artikel 85
van de Wet geluidhinder.
Met ingang 22 november t/m 5 december 2007 liggen voor een ieder op het gemeentekantoor
gedurende de openingstijden de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlage(n) tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 85

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van
22 november 2007 t/m 2 januari 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten
ter inzage:
• Hengelo Gld. Stellingweg 2b, een oprichtingsvergunning voor een handelsbedrijf in kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
• Hummelo, Van Heeckerenweg 13, een veranderingsvergunning voor een melkrundveehouderij
• Vorden, Schuttestraat 26, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een
melkrundvee- en kippenhouderij
Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van
de bescherming van het milieu.
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 3 januari 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

PAREL VAN DE WEEK

Tip van de VVV
Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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SHOWMODELLEN BLOKHUTTEN
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Spalstraat 3 • Hengelo (G)
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24 november
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Revue Jong Gelre Vorden-Warnsveld

'Is Vordense maffia wel voor haar taak berekend?'

Enthousiaste zanggroep.

Sinterklaastoer
Het pokerspel is begonnen.
In de week dat het Openbaar Ministerie (OM) wegens afpersing van drie
zakenlieden, tegen Willem Holleeder 12 jaar gevangenis straf eiste, liep
het voor de maffia in Vorden heel wat minder gunstig af. Niet gehoorzamen, dan weet je het: ‘kop- eraf’!! Op de affiche waarop de revue van Jong
Gelre Vorden-Warnsveld werd aangekondigd stond de markante kop van
The Godfather (Marlon Brando) afgebeeld. Zaterdagavond bij binnenkomst in de foyer van het dorpscentrum, in het midden een tafel met vier
mannen in zwarte pakken, donkere zonnebril op en in de mond een grote sigaar. Het pokerspel met hoge inzetten was begonnen. In de zaal zelf
werd het sfeertje wat ‘losser’. Prachtige dames in galajurk, eveneens in het
zwart, leuk decolleté en blote rug, verwelkomden het publiek. De toon
was gezet voor een mysterieuze avond!

Jong Gelre Vorden- Warnsveld had de
jaarlijkse revue dit keer aan de maffia
‘opgehangen’. Maffia in Vorden, dat
beloofde wat! De titel van de revue ‘Is
het vet al warm’ bleek een codewoord.
Toen uiteindelijk aan het eind van de
avond het vet inderdaad warm was,
had zich heel wat afgespeeld met een
dodelijke schietpartij en een tevreden
Eleonora, het hoofd van de maffia. De
clou van het verhaal zullen we niet
verklappen, aangezien de revue ook
nog op vrijdagavond 23 november en
zaterdagavond 24 november zal worden uitgevoerd en waarvoor in het
dorpscentrum nog een aantal kaarten
verkrijgbaar zijn. De Vordense maffia
had een groot probleem, men moest
twee miljoen euro ophoesten aan de
verleidelijke Eleonora, de vrouw die
met straffe hand de maffia regeerde.

eindelijk wist crimineel Wladimir de
beste oplossing, gewoon tijdens een
tentoonstelling van kunstschatten het
beroemde ei van Fabergé stelen. Wel
Jong Gelre maakte er onder regie van
Erik Klein Haneveld een vlot lopende
revue van, waarbij het enthousiasme
en het plezier van de gezichten van de
medewerkers veelal in leuke kledij gestoken, er vanaf straalde. Zang, dans
en toneel wisselden elkaar in snel tempo af. Hilarisch de schets van de Nordic Walking dames die al roddelend
voor hun ‘lover’ door het vuur wensten te gaan, totdat bleek dat Boris, Igor
en Nicolai één en dezelfde persoon
was, dus foetsie de sexy- gevoelens van
de dames! Ook huwelijksproblemen
bij de maffia ‘mijn man verwaarloost
mij, ik krijg iedere maand slechts
10.00 euro’.

Er waren zelfs plannen om de plaatselijke Rabobank te beroven, maar uit-

Pittige dansen door de groep o.l.v. Robin Woestenenk. De aspiranten wer-

den aangestuurd door Annelies Breukink. De dansgroep o.l.v. Wim Woestenenk deed het eveneens voortreffelijk.
De toneelgroep o.l.v. Erik Klein Haneveld kende geen haperingen, waardoor op het oog een gemakkelijke taak
voor souffleuse Lennie Vaartjes. Verder een grote groep decorbouwers
o.l.v. Ronald Heijink, een achtkoppige
revuecommissie, een filmteam, de grime o.l.v. Ina Wesselink en een band
die de zang begeleidde. Dat alles leidde tot een revue waarnaar het prettig
kijken en luisteren was. Dus een compliment aan de schrijvers: Rik Vaartjes, Nicole en Frank ten Damme, Gerrit Borgman, Cordrick van der Meulen, Nout Nijenhuis en Annemiek Riefel. Algeheel leider Gerrit Borgman.
Toen aan het slot de ‘afrekening’ had
plaatsgevonden zong de zanggroep
onder handgeklap van het publiek uit
volle borst: ‘De revue is weer voorbij,
bestel nu maar een biertje’. En dat lieten de aanwezigen zich na afloop tijdens een dansje met medewerking
van ‘Lady en de vageband’ zich geen
twee keer zeggen. Trouwens een aantal personen kon sowieso wel een
‘hartversterkertje’ gebruiken, want
een vijftiental gelukkigen (winnaars
verloting tijdens de drie revue’s) gaan
binnenkort naar Amsterdam om daar
de zogenaamde ‘liquidatieroute’ te
volgen.Brrr, angstaanjagend!

De Vordense auto- en motorclub
‘De Graafschaprijders’ organiseert
zondag 25 november de Sinterklaastoer
Dit is een toertocht met een lengte
van 130 kilometer door de omgeving
van de Achterhoek en Twente. De start

is vanaf 9.00 tot 12.00 uur vanaf het
clubhuis aan de Eikenlaan 2a.
Men ontvangt een speculaas of een
chocoladeletter bij het voldoen van
het inschrijfgeld.
Voor nadere informatie kan men bellen 0545- 273810 of TDMartijn@hotmail.com

Diabetes
Hoe groot is de kans dat u diabetes
heeft zonder dat u het weet?
29 november Bloedsuikertest bij Mediq Apotheek Vorden
14 november heeft Wereld Diabetes
Dag plaatsgevonden.
Naar alle waarschijnlijkheid lijden in
Nederland zo'n 250.000 mensen aan
Diabetes type 2 zonder zich daarvan
bewust te zijn. Diabetes vormt daarmee een groot gezondheidsrisico.
Vroegtijdige opsporing en behandeling zijn belangrijk om gevolgen op latere leeftijd te voorkomen. Om die reden organiseren Mediq Apotheken in
het kader van de landelijke campagne
'Kijk op diabetes', samen met de apothekersorganisatie KNMP De Bloedsuikertest. In 87 Mediq Apotheken kan iedereen terecht om zijn bloedsuikerwaarde gratis te laten bepalen.

Heeft u een verhoogd risico op diabetes? Een eerste check kunt u gemakkelijk zelf doen op www.kijkopdiabetes.nl. Geeft de uitkomst van die test
vervolgens aanleiding tot verder onderzoek, dan staat Mediq Apotheek
voor u klaar met De Bloedsuikertest.
Uw bloedsuikerwaarde wordt professioneel en snel gemeten. Uiteraard
krijgt u, bij een verhoogde waarde, uitleg en passende adviezen. Zonodig
wordt u doorverwezen naar de huisarts.

Kom langs voor een gratis bloedsuikertest bij Mediq Apotheek Vorden, Zutphenseweg 12 in Vorden.
Een afspraak maken is niet nodig!

Voor meer informatie kunt u kijken
op www.kijkopdiabetes.nl. of op
www.mediq-apotheek.nl.

Gezellige najaarsmarkt op
De Wehme
Zaterdag 24 november is het weer
zover. Oliebollen, nieuwjaarrolletjes maar ook erwtensoep en slaatjes al dan niet samen met de bezoekers van de groep en dagverzorging zelf gemaakt.
Verder veel kraampjes, met allerlei
leuke hebbe dingetjes. Anders dan u
van ons gewend bent. Met o.a. een
kraam van de etos en de mölle, sieraden, kinderkleding, bloemschikken,
tupperware-kookdemonstratie, hob-

byclub en natuurlijk een verloting en
nog veel meer. Het wordt super gezellig, vooral als u ook komt.

De opbrengst van de zelf gemaakte artikelen van de groep en dagverzorging
komt ten goede aan de bewoners van
De Wehme.
De dag begint om 10.00 uur en eindigt
om 14.00 uur Iedereen is meer dan
welkom!

Oud Vorden
De Vereniging Oud Vorden krijgt
donderdagavond 29 november a.s.
in zaal Bakker bezoek van Bart
Hartelman.
Finale van een geslaagde revue.

Hij zal een dia- lezing houden over het

onderwerp ‘Een kijkje in de roomse
keuken’. Tijdens de pauze is er gelegenheid om wat boeken in te zien of
om eventueel het boekje ‘ Cuypers op
de Kranenburg’ aan te schaffen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.
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K E R S T N U M M E R C O N T AC T
In week 50 (10-16 december) verschijnt het
Kerstnummer. Het wordt ingesloten in de gehele
oplage van Weekblad Contact. Advertenties en
berichten voor dit extra nummer dienen uiterlijk
woensdag 28 november voor 17.00 uur in ons bezit
te zijn.

Particulier:
€ 25,- per man per dag

Inleveren advertentie’s en berichten i.v.m. Kerst
en Oud en Nieuw.

Bedrijven
€ 15,- per man per dag

Weekblad Contact blijft eind 2007 iedere week*
verschijnen. Onze aanlevertijden zijn echter
wel aangepast.

+ 10% korting op
materiaal (excl. glas)

Voor weekblad Contact van 27/28 december
aanleveren voor woensdagavond 19 december
17.00 uur.
Voor weekblad Contact van 2/3 januari 2008
aanleveren maandag 24 december voor 16.00
uur.
We rekenen op uw medewerking.

Redactie Weekblad Contact
* In week 52, zaterdag 29 december, verschijnt
weekblad Contact Warnsveld niet.

Berendsen Drempt
verkoop en plaatsing

van doorsteek omheining
vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering
Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen
Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen •
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt
Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

modekoopjes
Dames blouses in
diverse modellen
normaal 22.50 nu

14.4.-

Dames topjes
met strass steentjes
normaal 7.99 nu

Kindermaten
nu

3.-

Uni heren truien (wol)
normaal 25.- nu

Aanbiedingen geldig van 21 november t/m 2 december 2007

15.-

Alle kinderjacks
en bodywarmers

30% korting

Nu extra voordelig:
e
t
h
Zac s!
19.

prijsje k
bij Helmin

LEGGEN

GRATIS!*

Coral schoonloopmat

95

60 x 90 cm. Keuze uit diverse kleuren
Van 42,00 nu uitzoeken
PRIJS PER STUK

Novazon naaldvilttapijt

Voor de trap, hal of keuken, in rood of beige
Per m2 van 17,50 nu voor
OP=OPPRIJS

Boucle tapijt "VIKING"

95

9.
95
49.
95
9.

400 breed. Leverbaar in twee kleuren
Per meter van 70.00 nu voor
OP=OPPRIJS

EGGER inbetween 8234

Op 280 hoog.
Van 19,95 nu voor

OP=OPPRIJS

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd!
(*met uitzondering van vinyl, trappen en couponnen)

www.helminkmeubelen.nl

Eibergen

Vorden

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H e l m i n k

m a a k t

h e t

• 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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

m o o i e r

b i j

u

t h u i s

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

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

Peter van Nistelrooy
Muizengatweg 9
7227 DN Toldijk
Tel. 0575 - 452090

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur
Lid N.V.K.H.

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

Behandeling wordt grotendeels
vergoed door zorgverzekeraar

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)
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FNV bond Hout & Bouw huldigt jubilarissen

In de laatste week van november vindt op
't Beeckland een aantal festiviteiten plaats

Openbare lessen
voor de basisscholen
Al vele jaren biedt Het Ulenhofcollege, locatie 't Beeckland te Vorden,
op verschillende manieren de mogelijkheid om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met het
Vmbo-onderwijs. Ook dit jaar nodigen wij hen daarvoor van harte uit.
Op donderdag 22 en vrijdag 23 november a.s. krijgen de leerlingen van groep
8 en hun leerkrachten de gelegenheid
om een ochtend- of middagprogramma op de beide gebouwen te volgen.
De leerlingen, die buiten Vorden naar
school gaan, worden dan met de bus
gehaald en gebracht.
DE VMBO YES MANIFESTATIE
VMBO Yes is een samenwerkingsverband van een aantal scholen. De insteek van die samenwerking: hoe zetten wij subsidiegelden in voor onderwijsontwikkeling. 't Beeckland kreeg
buitenschools leren en intersectoraal
leren als speerpunten. Het buitenschools leren heeft op 't Beeckland
vorm gekregen in de wekelijkse stage
in leerjaar 3 en 4 en allerlei projecten

Tien jubilarissen van de FNV bond Bouw & Hout, afdeling IJsselhoek.
Tijdens een gezellige avond van FNV bond Hout & Bouw, afdeling IJsselhoek, werden trouwe leden gehuldigd voor 25, 40, 50 en 60 jaar lidmaatschap. In Zaal Den Bremer in Toldijk, vrijdagavond 16 november 2007,
mocht oud-districtbestuurder Jan Bruins de spelden bij de jubilarissen
opsteken.
De FNV bond Hout & Bouw, afdeling
IJsselhoek, heeft leden uit Steenderen,
Baak, Toldijk, Hummelo en Keppel en
Drempt. Dat het alleen mannen zijn is
niet toevallig, vrouwen zijn minder
tot niet gelnteresseerd in een baan in
de bouw. Momenteel is er zelfs een
vermindering in animo voor werken
in de bouw en kampen opleidingen
met een terugloop aan leerlingen. Na
een welkom van voorzitter Cor Slaghorst kreeg oud-districtbestuurder Jan
Bruins het woord. Hij vertelde in het
kort enkele geschiedkundige wetenswaardigheden uit de tijd van de jubileumjaren, 60, 50, 40 en 25 jaar. In 1947
bijvoorbeeld, net na de oorlog werd de
prioriteit gelegd op de zorg voor de oudere. Tien jaar later, 1957, werd de
AOW ingesteld, de Bouw Cao opgesteld en de EEG opgericht. Weer tien
jaar later, 1967, werd door de vakbeweging FNV CNV gediscussieerd over zaken als arbeiderszelfbestuur en vernieuwing. Tot slot in 1982 werd door
fusies de Bouw en Houtbond FNV op-

gericht. Er was wereldwijd een crisis
en er waren 600.000 werkelozen. Op
dit moment is er veel te doen om het
ontslagrecht, flitsontslagen en willekeur, met een financieel nadeel voor
de medewerkers. De FNV bond Hout
en Bouw eist dat dit plan van tafel
gaat. Aanstaande 24 november wordt
door de bond een actiebijeenkomst gehouden over dit onderwerp in de Zutphense Hanzenhal. Daarnaast is de
bond bezig met de veiligheidsvoorschriften in de bouw. Gebleken is dat
deze niet altijd worden nageleefd. “Er
is veel werk te doen voor onze bond,”
eindigde de heer Bruins zijn verhaal,
waarna hij overging tot het opsteken
van de spelden en het uitreiken van de
bijbehorende cadeaus.
Voor de heer C.H.B. Slakhorst waren
nog woorden van dank voor zijn vele
jaren werk als bestuurslid en vraagbaak. De vrouwen van de jubilarissen
die aanwezig waren, kregen een
prachtige bos bloemen uitgereikt. Na
het officiële deel van de avond genoot

voor leerjaar 1 en 2. Voor het intersectoraal leren zijn afspraken gemaakt in
een Regionaal Arrangement van scholen in de Achterhoek. Afgesproken is
dat Technologie mag worden toegevoegd aan de beroepsgerichte vakken.
Als afsluiting van het VMBO Yes project vindt donderdagmiddag 22 november van 16.30 uur tot 19.00 uur op
de locatie van 't Beeckland aan de
Nieuwstad de VMBO Yes Manifestatie
plaats. Tijdens deze bijeenkomst zal
burgemeester Aalderink de verbouwde praktijklokalen heropenen. Een
aantal leerlingen presenteren hun stagebedrijf en serveren een hapje en een
drankje in samenwerking met één
van de stagebedrijven, de Rotonde. In
de grote tent, die in het weiland bij de
school wordt opgezet, kunnen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,
basisscholen en andere belangstellenden kennis nemen van de nieuwste
ontwikkelingen in het VMBO op 't
Beeckland.
Iedereen is van harte welkom om te
komen kijken waarom wij Yes zeggen
tegen het VMBO.

het gezelschap van een uitgebreid
hapjesbuffet.
JUBILARISSEN:
25 jaar: C.J. Willemsen en L. Vredegoor. 40 jaar: C.H.B. Slakhorst, H.G.
Schotman, T.G.A. Steentjes, H.A.M.
Berns, G.T Franck en P. Brouwer, twee
laatstgenoemden waren afwezig. 50
jaar: E.J. Broyl, G.J. Rutjes, G.J.A. Jansen, J.H. Kurz en W.B.J. Hendriks, twee
laatstgenoemden waren afwezig. 60
jaar: J.B. Rutjes.

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag

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

Basisschoolleerkrachten op Scholenreis

Gratis Winter-Klaar Inspectie
Nissan-dealer Herwers te Hengelo
GLD staat op zaterdag 24 november
klaar voor alle autobezitters. Tijdens de landelijke Winter-Klaar Inspectie-dag kan iedereen bij deze
dealer terecht voor een gratis Winter-Klaar Inspectie van de auto.
Kortom, een goed begin voor veilig
autorijden in de winterse periode.
Tijdens de inspectie wordt de auto gecontroleerd op alle vitale punten die
van belang zijn om veilig de winter
door te komen. Zo neemt de dealer onder meer accu, banden, verlichting,
schokdempers, olie, koppeling, Vsnaar en voorruit onder de loep. En
natuurlijk het koelsysteem, dat goed
beveiligd moet zijn tegen vorst. Is de
auto in orde, dan ontvangt de klant
gratis een Winter_Service_Card waarmee hij tot 1 maart 2008 is verzekerd
van hulp bij pech onderweg.
WINTERSE AANBIEDINGEN
Maar Nissan-dealer Herwers houdt
meer acties in de winter. In de periode
van 12 november tot 1 maart 2008 zijn
er tal van winterse aanbiedingen,
waarmee de automobilist zijn voordeel kan doen.
ALLE AANBIEDINGEN ONLINE
Tijdens de wintercampagne opent Nis-

san tevens een nieuwe website:
www.meer-nissan.nl. Op deze site worden alle aanbiedingen op een overzichtelijke manier getoond. De Nissanrijder kan op de website bovendien
een persoonlijke pagina aanmaken
waarop hij of zij speciale aanbiedingen vindt voor de auto. Voor het aanmaken van een eigen pagina vult de
Nissan-rijder een aanmeldingsformulier in.
KANS OP 1.000 EURO
Na het aanmaken van een eigen pagina, kan de klant meedoen aan een
'spel'. Daarbij krijgt de deelnemer een
coupon waarmee hij bij de plaatselijke
dealer een Nissan-logo van chocolade
kan ophalen. De wikkel van een aantal
van deze lekkernijen is voorzien van
een gouden binnenzijde. Deze 'gouden' exemplaren zijn goed voor de
hoofdprijs: een waardebon van 1.000
euro. Deze bon kan bij de Nissan-dealer worden besteed. Er valt dan te kiezen uit onderhoud, reparatie, APK en
accessoires. Bovendien krijgt de winnaar een gratis Nissan_Card en APK
for Life.
Kijk voor meer informatie op
www.herwers.nl of kom langs bij Herwers Nissan aan de Kruisbergseweg 8
in Hengelo GLD.

Leerkrachten van de Katholieke Onderwijs Stichting, maakten tijdens de jaarlijkse KOS-dag een Scholenreis. Hier is een groep op bezoek
in de St. Martinusschool in Baak.
Op 14 november 2007 kwamen alle medewerkers van de Katholieke Onderwijs Stichting Oost Gelre (KOS) bijeen voor een inspirerende dag met als
thema ‘Scholenreis’. De stichting telt 14 katholieke basisscholen verspreid
over de regio. Haar scholen bevinden zich in de gemeenten Bronckhorst,
Doetinchem en de IJsselstreek. Eén van haar speerpunten voor goed personeelsbeleid is mobiliteit of doorstroom in het primair onderwijs.
Om het personeel met al haar scholen
bekend te maken stond dit jaar de
jaarlijkse KOS-dag in het teken van
mobiliteit. De organisatoren vatten dit
wel heel letterlijk op, want met 4 bussen werden op deze dag 8 van de 14 locaties bezocht. Het was daarmee dan
ook echt een scholenreis! Deze dag keken collega’s bij elkaar in de keuken
en presenteerden de scholen die werden bezocht, zich niet alleen op een
verrassende wijze, maar lieten ook
zien en weten waarin zij zich onderscheiden én waarom zij zo trots zijn
op hun scholen.

Mobiliteit is nog geen gemeengoed in
het onderwijs. Onderzoek wijst uit dat
het percentage leraren dat niet van
baan of functie verandert ongeveer 90
procent is. Op den duur kan dit gevolgen hebben voor de motivatie, met
ziekte en arbeidsongeschiktheid tot
gevolg.
Mobiliteit zal daarom naar verwachting een gunstige invloed hebben op
ziekteverzuim, het aantal arbeidsongeschikten en het aantal arbeidsconflicten. Een school heeft gemotiveerde, enthousiaste en betrokken mede-

werkers nodig, mensen die hun werk
als plezierig en zinvol ervaren. Verschijnselen als verveling, vastroesten,
uitgekeken raken, teveel routine, verhoogd ziekteverzuim en burn-out
kunnen voortvloeien uit passief mobiliteitsbeleid. Bevordering van mobiliteit is een belangrijk instrument voor
goed en actief personeelsbeleid. KOS
Oost Gelre ziet mobiliteit als middel
binnen goed personeelsbeleid en niet
als doel.

Voor de medewerkers van KOS Oost
Gelre was deze dag een uitstekende gelegenheid om kennis te nemen van de
andere scholen. Wellicht een mooi
moment voor reflectie op de eigen
baan of functie. Misschien wel een eerste aanzet om eens na te denken over
mobiliteit, hetzij binnen de eigen
school hetzij daarbuiten.
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HERBERG

DE GOUDEN LEEUW
Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com
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Wij zijn op zoek naar een parttime
medewerkster bij ons tankstation!
Ben jij:
• Klantvriendelijk en accuraat
• Representatief
• Flexibel inzetbaar en bereid om in de avonduren en het weekend te werken
• Tussen de 18 en 23 jaar.
Reageer dan nu en stuur een brief of e-mail
met foto naar:

Tankstation & Oliehandel

8[i\j

WEULEN KRANENBARG

GZ&gcXXkj

Enkweg 1
7251 EV Vorden
E-mail: weulenkranenbarg@hetnet.nl
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Helpt u graag een ander?
De

vrijwilligersorganisatie,

Oppas en Thuishulp in
Dirk van der Houwen
uw
voor Vorden
en omgeving
Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Hengelo en Zelhem, is dringend op zoek naar een oppas.
Bent u rustig en behulpzaam,
heeft u affiniteit met kinderen
met een beperking?
Neem dan contact op met de
coördinator Ekie Voorburg.
Tel.: 0573-438400.
Ook voor nadere informatie.
www.votregiozutphen.nl

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

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:









WEEKBLAD



Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

draai- en valramen
hefschuifpui
serres
dakkapellen
kozijnen
ramen
deuren
schuren
montage









vensters en luiken
trappen
glas
hang- en sluitwerk
(volgens politiekeurmerk)
verbouwen en onderhoud
metselwerk
verder alle machinale
en ander timmerwerk

H. Mulder
tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk
fax 0575 - 45 09 40
www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Ondanks de verbouwing houden we toch onze
jaarlijkse KERSTSHOW in Hengelo (Gld.) op

vrijdag 23 nov. 10.00-21.00 uur
zaterdag 24 nov. 10.00-16.00 uur
zondag 25 nov. 10.00-16.00 uur
U bent van harte welkom om vast wat kerstsfeer
te proeven en ideëen op te doen.
Entree, parkeren en koffie en thee gratis.
Vordenseweg 84
Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461622

BLOEMENBOERDERIJ
www.groot-roessink.nl
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Plus viert feest en geeft prachtige prijzen weg

(advertorial)

Gerrit Schierboom wint auto Plus Succesweken

www.zorgverzekeraars.nl
consumentenwegwijzer voor het regelen en verzekeren van zorg
Vanaf 1 januari 2008 gaat er wat veranderen binnen de zorgverzekering.
Speciaal voor consumenten heeft Zorgverzekeraars Nederland
– de brancheorganisatie van zorgverzekeraars – een online wegwijzer
ontwikkeld over het regelen en verzekeren van zorg:
www.zorgverzekeraars.nl
De website geeft ook informatie over de wijzigingen en de mogelijkheden
om van zorgverzekeraar te wisselen.
Vanaf 1 januari 2008 vervalt de no claim. Daarvoor in de plaats geldt een
jaarlijks verplicht eigen risico van 150 euro per persoon. Daarnaast gaat de
leeftijdsgrens voor de dekking van tandheelkundige zorg van 18 naar 22 jaar.
Verder wordt het basispakket uitgebreid met:
• de anticonceptiepil;
• extra uren kraamzorg;
• de eerste acht zittingen bij de eerstelijnspsycholoog;
• de op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg.
Wie wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar moet de huidige
verzekering vóór 1 januari 2008 opzeggen. U hebt tot 1 februari 2008 de tijd
om u aan te melden bij een nieuwe zorgverzekeraar. Uw verzekering gaat in
met terugwerkende kracht per 1 januari 2008.
Naast meer informatie over de wijzigingen en overstappen geeft de website
praktische en algemene informatie over onder meer het regelen van zorg,
vergoedingen, gezondheid, wet- en regelgeving en kwaliteit van zorg.
Ook biedt de website contactgegevens van zorgverzekeraars en zorgkantoren
en relevante (zorg)links.

De winnaar Gerrit Schierboom (in auto) krijgt de sleutel van Hans Eland. Links Petra Eland, Nardy Schierboom en Arno Wonink van
Autobedrijf Groot Jebbink uit Zutphen.
Glunderend stond Gerrit Schierboom en zijn vrouw Nardy bij de nieuwe
auto Chevrolet Matiz, die Gerrit gewonnen had. “Geweldig! Ik ben er heel
blij mee”, was de eerste reactie van de Hengeloër die de hoofdprijs won
van de Plus Succesweken van Plus Hans Eland. Naast de hoofdprijs waren
er fantastische andere prijzen voor de overige winnaars.
Met de Plus Succesweken gaf ook Plus
Hans Eland een groot feest voor alle
klanten. Zes weken lang, van 1 oktober tot en met 10 november, kon de
klant prachtige prijzen winnen. Als
hoofdprijs gaf elke Plus in Nederland,
dus ook Plus Hans Eland in Hengelo,
een Chevrolet Matiz gratis weg!
PLUS SUCCESWEKEN
In Plus Succesweken ontving elke
klant bij besteding van 15 euro aan
boodschappen een groene kaart die
ingevuld ingeleverd moest worden om
kans te maken op een breed pakket
aan prijzen. Om kans te maken op de
Chevrolet Matiz had de klant een
oranje kanskaart nodig die de klant
kreeg bij besteding van 30 euro aan
boodschappen. Gedurende de Plus
Succesweken werd elke week op zaterdag in de winkel een trekking gehouden. Aan het eind van de Plus Succesweken organiseerde elke Plus in Nederland een fantastische feestavond.
FEEST BIJ PLUS
De feestelijke finale van Plus Hans
Eland in Hengelo werd gehouden in
partycentrum Langeler. Een volle zaal
wachtte met spanning af wat er ging
gebeuren. Het podium was veranderd
in een grote etalage met heel veel prijzen. Hans Eland heette iedereen welkom op de spectaculaire prijzenfestivalavond. Eland ging in op de redenen
van Plus om feest te vieren. Want de
formule groeit het hardst van alle supermarktketens in Nederland. “Er zijn
nu 280 Plus supermarkten, dat is zestig winkels meer dan een jaar geleden”. Het marktaandeel vertoont een
spectaculaire stijgende lijn en bedraagt nu meer dan 6 procent. “Graag
wil Plus dit succes delen met de klant,
want de klanten zorgen ervoor dat het
zo goed gaat met Plus”, liet Eland weten. In heel Nederland gaan er 276 auto’s uit als hoofdprijs.
PRACHTIGE PRIJZEN
Bij binnenkomst kreeg iedere bezoeker een nummer, behalve de zes personen die uitgeloot waren om mee te
dingen voor de auto. De zestig prijswinnaars kwamen in groepjes van zes
naar voren en trokken een nummer
die correspondeerde met de gewone
prijs. De prijs kon meteen worden
meegenomen. “De volgende zes nummers. Willen jullie naar voren ko-

men”, riep de enthousiaste presentator Theo Tankink van het Zelhemse
Evenementenburo Ambiance. Daar
gaat weer een doos van Plus. Gefeliciteerd met je prijs”, zegt Tankink die in
een rap tempo en met ludieke opmerkingen het prijzenfestival presenteerde. Een breed aanbod van prijzen werden weggegeven. Zo’n twintig Plus
boodschappenpakketten, een fiets,
toegangskaarten voor de WinterEfteling, digitale fotocamera’s, dvd-recorders, mobiele telefoons, i-pod shuffle,
maar ook een blender, drie prijzen
gratis 1 minuut winkelen, diverse
elektrische apparaten en nog veel
meer andere prachtige prijzen gingen
naar de gelukkig winnaars. Nadat iedereen de prijzen had gekregen was er
een korte pauze.
HOOFDPRIJS EEN
CHEVROLET MATIZ
Op het podium stond de nieuwe auto
te blinken. Wie wordt de eigenaar van
de Chevrolet Matiz? Voordat de finale
begon, gaf Arno Wonink, verkoopadviseur van Autobedrijf Groot Jebbink uit
Zutphen, technisch uitleg en vertelde
hij over de vele snufjes die de auto
heeft. Presentator Tankink riep de zes
uitgelote kandidaten naar voren.
“Daar staat de auto”, wees de presentator naar het podium. “Wat moet je ervoor doen om die te winnen”. Eerst

moesten de deelnemers met een dobbelsteen gooien. De hoogste begon
met het doorprikken van een ballon
waar een getal in zat. Dit onderdeel
werd door alle zes personen gedaan en
de punten van alle zes ronden werden
bij elkaar opgeteld. Bij de tussenstand
ging Schierboom aan kop.
In de laatste ronde werden er opnieuw
ballonnen kapot geprikt, maar nu
werd het aantal punten (eventueel)
verdubbeld met het nummer dat in de
ballon zat. De eerste deelnemer had
pech en prikte een 1. De koploper in
het tussenklassement, Gerrit Schierboom, prikte een ballon kapot met het
nummer 3. Daarmee konden de andere finalisten hem niet meer inhalen
en werd Gerrit Schierboom de winnaar van de nieuwe auto. De andere
vijf deelnemers kregen een cheque
van 125 euro voor een rijvaardigheidstest te besteden bij Autobedrijf Groot
Jebbink in Zutphen. De sleutels van de
auto werden aan de gelukkige winnaar overhandigd door Hans Eland
van de Hengelose Plus supermarkt.
ALLEMAAL WINNAARS
In een feestelijke ambiance waren er
geen verliezers, maar alleen winnaars!
Met koffie, drankjes en hapjes werd
het een gezellige feestavond. Met
prachtige prijzen onder de armen gingen de winnaars naar huis. De gewonnen auto bleef op het podium achter.
De hoofdprijswinnaar Gerrit Schierboom (45) uit Hengelo, kijkt er met bewondering naar. “Dit is toch prachtig!”, zegt hij met tintelende ogen als
hij plaats neemt achter het stuur.

Basisschoolleerlingen
maken 450 Kerstpakketten
voor Roemenië

De trotse kinderen komen hun schoenendoos inleveren.
Deze week zijn de Schoenendozen en de Grote dozen bij de deelnemende scholen in de gemeente Bronckhorst opgehaald. Ook dit
jaar hebben de kinderen weer hun uiterste best gedaan. De schoenendozen zijn prachtig versierd en goed gevuld. De Grote Dozen
bleken op veel scholen te klein te zijn, zodat er naast de dozen nog
veel gevulde zakken klaar stonden.

Gerrit Schierboom heeft geluk bij het ballonnenprikken. Presentator Theo Tankink (links)
wacht met spanning af.

De organisatie van de Schoenendoos actie gaat nu de 450 schoenendozen
controleren, sorteren en verzendklaar maken. Eind november vindt het
transport samen met andere hulpgoederen naar Roemenië plaats. Het is
de kinderen uit de gemeente Bronckhorst gelukt om straks 450 kinderen
in Roemenië weer blij te maken met een Kerstpakket.
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"Meer dan vijfhonderd peuters meegemaakt"

Gedenken van een overledene

Vrijwilligster Diny Heijink 25 jaar bij Hopza

In het afgelopen jaar hebben mensen in Apeldoorn en Zutphen in
Gelre ziekenhuizen afscheid moeten nemen van een geliefde, familielid of een vriend met wie een betekenisvolle band was opgebouwd.
Op dinsdag 27 november 2007
biedt Gelre ziekenhuizen de gelegenheid, zowel voor mensen van
buiten het ziekenhuis als de eigen
medewerkers, om deze mensen te
gedenken in de Stiltecentra in de
locaties Lukas en Het Spittaal.
Belangstellenden kunnen een kaartje
met de naam van de overledene, met

Diny Heijink is 25 jaar vrijwilligster bij Hopza en zij heeft het altijd met
plezier gedaan. Of het nu met een kringactiviteit is of de peuters helpen
met tekenen. “Eigenlijk vind ik alles leuk. Dat komt, omdat ik altijd kleuterleidster had willen worden”.
al heel wat jaren weer vrijwilligster”,
zegt ze die dertien jaar geleden verhuisde van Hengelo naar Wolfersveen.
Diny Heijink is de enigste vrijwilligster
die 25 jaar betrokken is bij Hopza. De
eerste locatie van Hopza was bij de oude pastorie van de RK kerk. Daarna
volgde de ruimte bij sporthal De
Kamp. Nu heeft Hopza al weer heel
wat jaren haar onderkomen in het gebouw aan de Sarinkkamp.
Vanaf 21/ jaar komen de peuters naar
Hopza en blijven daar tot ze vier jaar
zijn. Daarna gaan ze naar de basisschool. Diny heeft dan ook in haar
‘loopbaan’ heel veel peuters meegemaakt. “In die 25 jaar is dat toch al
gauw ruim vijfhonderd peuters”, re2

Diny is begonnen als hulpmoeder. Later is zij gevraagd als invalleidster en
ook is de juf een periode vaste leidster
geweest. “Precies het aantal jaren weet
ik niet meer. Ik vind dat ook niet zo belangrijk”, relativeert Diny. “Nu ben ik

Concert Enjoy en Jubal
Koor Enjoy uit Steenderen en muziekvereniging Jubal uit Vierakker/
Wichmond gaan samen een sfeervol adventsconcert geven.
Reserveer vrijdag 14 december alvast
in de agenda voor deze muzikale
avond. Alle voorbereidingen zijn in
volle gang en het belooft een prachtig
concert te worden. Zeker de moeite
om op deze uitnodiging in te gaan!
Het concert zal plaatsvinden in de R-K
Sint Willibrorduskerk te Vierakker en
begint om 20.00 uur.
Het optreden van Enjoy zal bestaan
uit liederen van Tom Parker, de Christmas Carols. Het koor zingt onder leiding van dirigent Piet Piersma. In afwisseling met Enjoy speelt de muziek-

vereniging Jubal onder leiding van dirigent Henk Vruggink zowel klassieke
werken als de bekendere kerstmuziek.
Het geheel zal vloeiend in elkaar overgaan door middel van de vertelling
van een kerstverhaal. De gehele avond
zal de sfeer uit de Charles Dickens tijd
oproepen. Ter afsluiting van de avond
zullen Jubal en Enjoy samen een
prachtig slotstuk laten horen.
De entree is gratis, wel zal een vrije
gift gevraagd worden. Een klein gedeelte zal zijn voor de onkosten van
deze avond, het andere deel is bestemd voor de restauratie van de Sint
Willibrorduskerk. Enjoy en Jubal hopen met dit concert een heerlijke
avond, met veel muzikale klanken te
brengen.

kent zij snel voor. “Ieder kind is anders, maar alle kinderen zijn me lief”.
Ook heeft Diny met veel vrijwilligsters
en leidsters samengewerkt. “In al die
25 jaar was er een leuke onderlinge
sfeer. Als de sfeer goed is, werk je ook
prettig en hou je het ook lang vol”,
kijkt Diny tevreden terug.
Contact met de ouders vindt zij heel
leuk en ook héél belangrijk. “Als een
kind ergens over praat weet je als leidster dan ook beter waar het over gaat.
Dat is voor iedereen prettig”, weet ze
uit ervaring.

Kerstpakketten voor Roemenië

Thijs van Amerongen
net naast podium
Afgelopen zondag werd in het belgische Gavere wederom een cross
verreden voor de Super Prestige
cross competitie. Thijs van Amerongen probeerde hier zijn succes
van vorige week te evenaren. Echter hij slaagde niet in zijn opzet.
Hij eindigde hier net naast het podium en werd vierde. De overwinning ging naar Philipp Walsleben.
IN APELDOORN WERD
EEN CROSS VERREDEN
VOOR DE GOW COMPETITIE
Ook hier stonden veel RTV-ers aan het
vertrek. Bij de Elite behaalde Richard
Sleumer een tweede plaats.

Judoschool Leo Buitink op tv
Op super zaterdag speelt L.W.M.
een bekende Nederlander voor een
goed doel.

Bij de Amateurs behaalde Martin Weijers een zesde plaats, Roy Hartman
werd 19e en Jeroen Brummelman 21e.

hoekse judoschool een introductiefilm gemaakt die a.s. zaterdag 24 november te zien zal zijn tijdens de show
op RTL 4 om 21.30 uur.
Het gewonnen prijzengeld gaat naar
de Stichting Top Judo Leo Buitink die
de komende jaren de stages en trainingskampen moet bekostigen voor
Antoinette Hennink.

De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.)
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95.
Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.).

Soms hoort Diny nog wel eens een leuke reactie van een volwassene, die
toen als peuter naar Hopza ging. Diny
geeft een voorbeeld: “Laats was ik in
een boekenwinkel en daar stond een
meisje aan de kassa en die zegt tegen
mij: “Ken je me nog? Jij bent toch juffrouw Diny?” Ja, dat is dan best leuk”,
zegt de jubilaris stralend.

Bij de Masters stonden de meeste renners van RTV aan het vertrek. Rudi Peters werd hier 9e, Garjo Kamphuis 13e,
Erik Bouwmeester 15e, Hans Reintjes
17e, Bert Kromkamp 20e en Frans de
Wit 24e.

Edith Bosch Wereldkampioen judo
2005 en 2e op de Olympische spelen
2004 speelt voor het topsporttraject
van Antoinette Hennink. Een filmploeg van EndeMol heeft bij de achter-

Het Stiltecentrum in de locatie Lukas
bevindt zich op de begane grond en is
te bereiken door routenummer 59 te
volgen. Het Stiltecentrum in Het Spittaal bevindt zich op de eerste verdieping Noord, achter het personeelsrestaurant.

Inzameling goederen

Diny Heijink al 25 jaar tussen de peuters van Hopza.

Vorige week werd Diny Heijink in het
zonnetje gezet. Dat gebeurde in het
bijzijn van de leidsters, enkele andere
vrijwilligsters, Joke van der Velde namens de Stichting Peuter Speelzalen
Bronckhorst (SPSB) en natuurlijk de
groep peuters. Diny was erg verrast
door de aandacht en de attentie die zij
kreeg. “Voor mij hoeft dat allemaal
niet, maar het is ook wel weer leuk”,
zegt ze even later als zij haar verhaal
doet, hoe het 25 jaar geleden allemaal
is ontstaan.

eventueel een korte tekst daarin geschreven, neer te zetten in het Stiltecentrum. Tevens kan men hierbij een
bloem plaatsen en een lichtje aansteken. Van 9.00 uur tot 20.00 uur zijn de
Stiltecentra daarvoor ingericht. De
Dienst Geestelijke Verzorging is op de
achtergrond aanwezig.

Bij de junioren behaalde Jeroen Borgonjen een 5e plek, bij de nieuwelingen werd Joost Berendsen 10e en bij de
dames behaalde Greta Klein Brinke
een 4e plek.

Leuke pakketten werden er gemaakt van de ingeleverde kledingstukken.
Er werden weer veel gebreide mutsen, sjaals, sokken en truien gebracht
op woensdag 7 november in Ons Huis in Hengelo. De afgelopen week zijn
weer veel vrijwilligers, samen met bezoekers van de dagbesteding van
Puur Natuur van Philadelphia, bezig geweest om kerstpakketten te maken voor Ocna Mures in Roemenië.
Leuke pakketten konden er weer worden gemaakt van de gebreide kledingstukken, aangevuld met speelgoed, zeep, kaarsen, knuffels en wat er
zoal nog meer was binnen gekomen de laatste maanden. Dit jaar werd
alles in een kleine dunne rugtas verpakt, die we van een Hogeschool hadden gekregen. Er zijn meer dan 600 pakketten gemaakt. Deze worden
vlak voor de kerst uitgedeeld door de kerken in samenspraak met de
Sociale Dienst van Ocna Mures, aan arme gezinnen. Elk jaar komt er wel
de vraag: ”Is dat nu nog wel nodig, en komt het goed over”?
Toen er de afgelopen zomer een groep mensen uit onze gemeente in Roemenië was, werd er al gevraagd: ”Er komen toch nog wel pakketten met
de kerst en kunnen er dan zo mogelijk kaarsen bij?” Dit geeft wel aan dat
het nog nodig is. (als er een kaars brandt, hoeft er geen lamp aan, want
elektriciteit is erg duur).
Er zijn alweer dames aan het breien voor het volgende jaar. Het is een zinvolle en leuke bezigheid. Dus wanneer u nog ergens wol hebt liggen, het
is altijd welkom, ook al zijn het restjes. Juist door het combineren van verschillende kleuren ontstaan er vaak prachtige fleurige creaties. De kerstpakkettengroep van de COEH wil een ieder die, in welke vorm dan ook,
heeft bijgedragen dat er dit jaar weer mooie pakketten naar Roemenië
gaan, hartelijk bedanken voor de hulp en ondersteuning!
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Multifunctionele koepel in gebruik:

Sinterklaas leest voor!

Kerstpakkettenshow bij
Kaasboerderij Weenink in Lievelde

Op woensdagmiddag 28 november
leest Sinterklaas een spannend verhaal voor in de vestigingen van Bibliotheek West-Achterhoek. Alle
kinderen zijn welkom.
Ondanks dat de Sint en zijn Pieten het
ontzettend druk hebben op deze dag
vlak voor Pakjesavond, wil hij net als
elk jaar weer graag een mooi verhaal
komen voorlezen in de bibliotheek. De
Sint beleeft ondanks zijn hoge leeftijd
nog dagelijks avonturen met zijn Pieten. Misschien vertelt hij over de dag

dat hij zijn muts verloor, of over zijn
avontuur met de bosmuisjes. Of over
de dag dat de Hoofdpiet zijn been brak.
Om al zijn belevenissen niet te vergeten heeft de Sint ze opgeschreven in
een hele boel boeken. Wil je naar het
voorlezen nog een verhaal van de Sint
horen? Dan kun je altijd één van de
spannende avonturenboeken lenen.
VOORLEESTIJDEN:
Hengelo: 13.30 - 14.00 uur
Vorden: 14.30 - 15.00 uur
Zelhem: 15.00 - 15.30 uur

Zaterdag 1 december

Open Dag bij Tandprothetische
Praktijk Julia Riefel

Vanaf vrijdag 9 november is er in de nieuwe koepel achter het proeflokaal
van Kaasboerderij Weenink een prachtige kerstpakkettenshow geopend.
Iedereen kan daar zijn keuze maken uit het grote assortiment. Ook is er
een hoekje ingericht met chocolaterie en bonbons van IJs Enzo uit Lichtenvoorde. De naam van de koepel is toepasselijk: "koe"pel.
Peter Weenink van Kaasboerderij
Weenink is steeds bezig om uit te breiden en ditmaal heeft hij een koepel
met een doorsnede van 9 meter achter
zijn pand geplaatst. Het is een soort
overdekt terras; door de glazen wanden (die bij mooi weer ook open kunnen) en dak lijkt het of je buiten bent.
Omdat alles ook verwarmd kan worden is de ruimte ook geschikt voor bedrijfspresentaties en feestjes. Ook
leent de ruimte zich voor bijvoorbeeld
de 'oudejaarsborrel'.
Een feestje kan eventueel samen gaan
met een spelletje Boerengolf en kan
aangevuld worden met een buffet of
iets dergelijks. Voor de kinderen is er
een springkussen, maar ook volwassenen maken hier vaak dankbaar gebruik van. Dit springkussen ligt naast
de koepel dus de ouders kunnen zo direct een oogje in het zeil houden.
KUNST
U kijkt vanuit de "koe"pel niet alleen
op een deel van de Boerengolfbaan,
maar ook zult u er diverse kunstwer-

ken aantreffen. Deze zijn afkomstig
van de Kunstroute uit Zieuwent en
blijven hier staan tot de Streekproducten markt die op 12 mei gehouden
wordt. "Ik noem het de 'after party'
van de Kunstroute", aldus Peter Weenink. "Het is jammer dat deze kunstwerken zouden verdwijnen en op deze
manier geef ik de mensen de kans om
ze nog te bekijken. Verder hebben we
ook nog steeds de expositie van Henk
Stemerdink in het proeflokaal. 'Koeien, Kaas en Kunst' hoort nu eenmaal
bij elkaar in ons bedrijf."
KERSTSHOW
De koepel is multifunctioneel en het
eerste dat daar plaats zal vinden is de
kerstshow van kerstpakketten die te
verkrijgen zijn bij de kaasboerderij. Er
is heel veel mogelijk en kerstpakketten zijn geheel naar wens samen te
stellen en zijn in diverse prijsklassen.
Omdat er gebruik gemaakt wordt van
verse producten moeten de pakketten
wel vooraf besteld worden. We verpakken deze echter wel zo dat ze langer
houdbaar blijven. We hebben ze niet

op voorraad omdat de mensen nu weten dat er verse producten in verwerkt
worden. De klant kan de pakketten
zelf samen stellen en de hoeveelheid
doorgeven. Wij zorgen ervoor dat zij
precies die pakketten krijgen die ze
wensen. Of het nu om enkele of grote
hoeveelheden gaat maakt niets uit.”
In de koepel staan een aantal voorbeelden en meteen zal de verpakking opvallen. Deze is namelijk altijd te gebruiken. Enkele voorbeelden die gebruikt worden zijn mandjes, schalen,
kistjes of glaswerk.
De producten in de pakketten kunnen
samengesteld worden uit de streekproducten die in de winkel bij de kaasboerderij verkocht worden, maar kunnen ook uitgebreid worden met chocolaterie en/of bonbons van IjsEnzo
uit Lichtenvoorde. Zij hebben in de
koepel een hoekje ingericht met artikelen die zij verkopen.
STREEKPRODUCTEN EN KAAS
Ook de winkel van Kaasboerderij
Weenink is aangepast en het assortiment is nog meer uitgebreid.
Naast het uitgebreide assortiment
streekartikelen is er ook een notenhoek bijgekomen en vanaf nu is ook
de zelfgemaakte erwtensoep van Lidy
Weenink weer verkrijgbaar.

Julia Riefel in haar praktijk.
Vorig jaar is Julia Riefel aan de Koningsweg 26a in het Gelderse Hengelo parttime gestart met een
tandprothetische praktijk. Na jarenlang elders ervaring op te hebben gedaan, vindt zij dat de tijd gekomen is om nu volledig met haar
eigen praktijk verder te gaan. Om
iedereen in de gelegenheid te stellen een kijkje te komen nemen
achter de schermen van haar praktijk, is er zaterdag 1 december een
Open Dag van 11.00 tot 16.00 uur.
Vanaf 3 december is de praktijk dagelijks geopend van 8.30 tot 17.00
uur. Behandeling voor reparaties
van het kunstgebit kan in het
weekend na telefonische afspraak
(0575-464433).
Onder het genot van een kop koffie of
thee kunt u op de Open Dag zien wat
er allemaal komt kijken bij het werk
van een tandprotheticus. De praktijkruimtes zijn opengesteld, er wordt uitleg gegeven hoe bijvoorbeeld een
kunstgebit wordt gemaakt en u krijgt
persoonlijk advies. Ook voor al uw vragen over kunstgebitten kunt u er terecht.
De tandprotheticus is een paramedisch specialist die zelfstandig gebitsprotheses mag aanmeten en vervaardigen. In Nederland zijn ongeveer
driehonderd tandprothetici gevestigd.
Niet iedereen mag zich zomaar tandprotheticus noemen; het is een beschermd beroep dat sinds 1987 een
wettelijk erkende status heeft.
In tegenstelling tot een tandtechnicus
mag een tandprotheticus wel zelfstandig een praktijk uitoefenen. Het beroep bestaat al ruim vijfentwintig jaar,
maar is in de Achterhoek nog niet zo
bekend.
“Aangezien er in de Achterhoek bijna
geen tandprothetische praktijk geves-

tigd is en ik tevens in deze streek geboren en opgegroeid ben, was voor mij
de keus gauw gemaakt”, vertelt Riefel
in haar gezellige woonkamer met een
prachtig uitzicht over de landerijen.

De praktijk van Julia is gevestigd in
het buitengebied van Hengelo. “Het is
hier heerlijk rustig en waar u in een
prachtige omgeving na de tandprotheticus kunt gaan voor uw kunstgebit.
Parkeerproblemen kennen we niet en
u kunt voor de deur uitstappen. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn
is dat heel prettig”.

Op een zeker moment bent u toe aan
een kunstgebit. Of u heeft al een
kunstgebit, maar dat past niet goed
meer of het is verouderd. Daar kunt u
veel pijn en ongemak van ondervinden. Met alle vragen en klachten op
gebied van gebitsprotheses kunt u in
de praktijk van Julia Riefel terecht. Samen wordt gekeken of er een passende oplossing is voor uw probleem.

TANDPROTHETICUS IS RIEFEL
GESPECIALISEERD IN:
· Geven van advies en informatie. · Beoordeling van uw huidige kunstgebit.
· Reparatie van uw huidige kunstgebit.
· Vervaardigen van nieuwe volledige of
gedeeltelijke kunstgebitten. · Vervaardigen van kunstgebitten op implantaten. · Nazorg.

Voor het aanmeten van een nieuw
kunstgebit of een reparatie heeft u
géén verwijzing nodig van een tandarts of huisarts. Ziektekostenverzekeraars hebben de kosten voor het vervaardigen van een nieuw kunstgebit
en voor het maken van een reparatie
in hun pakket opgenomen.

Tandprotheticus Julia Riefel is gevestigd aan de Koningsweg 26a, Hengelo.
Tel. (0575) 46 44 33.
E-mail: info@tppriefel.nl
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KOOPZONDAG

november 11.00–17.00 uur

Sint in Actie
De Hengelose Ondernemers
Vereniging heeft ook dit jaar
weer
een
spetterende
Sinterklaas Actie opgezet.
Er zijn prachtige prijzen
beschikbaar gesteld door de
ondernemers.

op het gehele assortiment
(alléén op koopzondag)

P.s. maandag 3 december en dinsdag 4 december
zijn ook wij geopend tot 21.00 uur.

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

De kadoshop van de gemeente Bronckhorst!
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herenmode

PROFITEER

Kerkstraat 11 • Hengelo Gld • 0575-461235

HENGELO GLD.

NU!

De Actie
Bij iedere besteding vanaf € 10,- bij één van de
deelnemende winkeliers, krijgt u één of meerdere
bonnen. Ook klanten van de horeca gelegenheden krijgen zo’n bon. U vult hierop uw naam,
adres en telefoonnummer in en deponeert de
bon in een speciale box bij de deelnemende
bedrijven.
Op woensdag 5 december worden de boxen verzameld. Uit iedere box worden een aantal winnaars getrokken. U maakt dus extra veel kans,
want bij iedere deelnemen valt wel iets te winnen.
Grote Prijsuitreiking
Alle prijswinnaars krijgen een uitnodiging voor het
grote Prijzenfestijn op 8 december. Onder het
genot van een hapje en een drankje worden hier
alle prijzen onder de aanwezigen verloot.
Alle winnaars gaan in 1 doos, waar één voor één
namen uit worden getrokken door een bijzondere
gast.
Wat kunt u winnen?
De deelnemende ondernemers hebben prachtige, maar zeker ontzettend veel prijzen samengebracht. Vanaf 19 november zijn de prijzen te bekijken in het pand aan de Raadhuisstraat naast
Women Basic Fashion. De bonnen worden uitgegeven vanaf maandag 19 november tot en met 5
december.

EXTRA KOOPAVONDEN
wo 28, do 29 nov, ma 3 en di 4 dec tot 21.00 u

DE DRIEVETOL
speelgoed en babykleding
Spalstraat 29, Hengelo Gld Tel 0575-463828

Prijzen beschikbaar gesteld door
de Hengelose winkeliers
Slotboom
Mountainbike Giant
Jansen de Smid
Kaasfondue, chocoladefontijn, wijnrek, grote
siervaas, steekwagen
Heijerman de Bakker
Heijermanpakket
La Finesse
Huidverzorgingspakket + waardebon
Roozegaarde sport
2 waardebonnen
Langeler mode
2 waardebonnen van € 75,Kapsalon Wuestenenk
2 produktpakketten + waardebonnen
Schroder Mode
2 waardebonnen
Wolshop Regelink
Loupe + Handdoekpakket
Plus Hans Eland
2 sjoelbakken
Albert Heijn
1 minuut gratis winkelen
Atomica
Tuinbank
Expert
Dvd speler voor de auto + 2 beeldschermen,
MP3-speler
Enorm
Accu boormachine, bison cadeaudoos
FUN 23
Stroomspelletje, koekoeksklok, afstandsbediening
IJsboerderij Riefel
Arrangement boerengolf of klootschieten 10
pers. + ijs, koffie met appelgebak
Van Nature bloemwinkel
Fruitmand + cadeaubon
Martine hair & beauty
Knip en kleur behandeling, verzorgingspakket, hotstone lichaamspulling
Drievetol
Racebaan, dartbord, pokerset, dvd triviantspel
Focus
3 waardebonnen van € 50,Frans Passchier
2 produktpakketten + waardebonnen
Women ondermode
Waardebon € 50,Lentferink Mode
2 truien
Bonvrie
Pennenset t.w.v. € 50,Bakkerij Hengelo
Waardebon € 50,Capuchon jeugdmode
Waardebon € 50,Spannevogel
Luxe fautuil
Jan de Winkel
Traptractor met aanhanger
Beo
Waardebon € 50,De Barbier
Produktenpakket
Welkoop
Kerstboom + € 100,- kerstversiering
D.A. Lenselink
Cadeaupakket
De Smikkel corner
Waardebon € 50,Schoenmode Hermans
3 waardebonnen van € 50,Apotheek Hengelo
2 Verzorgingspakket
Party centrum Langeler
Dinerbon van € 75,Dick Helmink mode
Waardebon
Groot Kormelink
Loupe bino comfort
Super de Boer Rinders
4 waardebonnen van € 75,Kapsalon Lurvink
Verzorgingspakket
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KOOPZONDA
G 25 N
11.00 TOT 1 OVEMBER
7.00 UUR

AC T I E L O O P T T / M KO O P Z O N DAG
2 5 N OV E M B E R A . S .

Goed en mooi slapen kan ook betaalbaar zijn. Dat bewijst Ubica met Festen. Ervaar het comfort
van de boxspring, de stijlvol afgewerkte 7-zone pocketverenmatras en de topper (of oplegmatras) in Sensus® of latex die elk bijdragen tot een zalige nachtrust. Bij Festen wordt de matras
bovendien afgewerkt in de stof van uw boxspring. Zo krijgt u een prachtige slaapcombinatie die
past bij uw stijl en interieur.

ONTDEK FESTEN NU BIJ UW UBICA DEALER:

SCHOENMODE HERMANS

GAAT VERBOUWEN!
NU

25%

A LLES
M O ET
L E E G!!

KORTING*

DIVERSE RESTANT PAREN LAARZEN / SCHOENEN VANAF € 10,00
KOOPZONDAG VAN 11.00 TOT
17.00 UUR ZIJN WIJ GEOPEND

SCHOENMODE HERMANS
midden in het hart van Bronckhorst

*uitgezonderd lederwaren, fournituren, Rohde pantoffels en reparaties.

Raadhuisstraat 27, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 25 47

Spaar alle Suske en Wiske
stickers en maak
je album compleet!
Bij elke 10 euro aan boodschappen of bij één van
de speciale Suske en Wiske actieproducten,
zie folder, ontvang je een
zakje met 5 stickers
HELEMAAL GRATIS!

DE GOEDKOOPSTE

SUPERMARKT VAN RUURLO!
Grootste keuze, kleinste prijzen!

© 2007 Standaard Uitgeverij Antwerpen - België

champignons

Elders 99

39ct

bakje 250 gram

per kilo 1,56

magere
varkenslappen

Pepsi of 7-up
4 flessen
à 1500 ml
naar keuze

kilo

3.

3.

Elders 6,99

Elders 5,16

99

59

4 FLESSEN!

per liter 59

Douwe Egberts
Senseo
koffiepads

SLIJTERIJ

zak 36 pads
naar keuze

fles 1000 ml

Glen Talloch
Scotch whisky

2.

Elders 3,55

12.
Elders 15,99

59

OPENINGSTIJDEN:
OPENINGSTIJDEN:

99

MAANDAG T/M DONDERDAG: 8.00 - 20.00 UUR
VRIJDAG:
8.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG:
8.00 - 20.00 UUR

www.supercoop.nl

Leeuwerikstraat 2
Ruurlo
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig van maandag 19 november t/m zaterdag 24 november 2007. Week 47

