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Antoon: ‘Mijn vader zong in het ker-
koor van de Kranenburg, een koor dat
in die dagen uitsluitend uit mannen
bestond. Het huidige kerkkoor Cante-
mus Domino bestaat overigens voor
het merendeel uit vrouwen. Eigenlijk
hebben we een tekort aan mannen-
stemmen. Wellicht dat als cadeau van-
wege mijn jubileum, er een aantal
mannen spontaan ‘opstaan’ en lid
worden. Het is een heel fijn koor, we
hebben in Ans Strik een zeer bevlogen
dirigent’, zo zegt Antoon Eijkelkamp,
die als kleine jongen in de Kranen-
burg ook al in een jongenskoor zong.

Zegt hij: ‘Mijn zeven broers en drie
zussen zongen allemaal. Sporten de-
den we niet, zingen was onze sport’. 

Na de Mulo in Zutphen bezocht te
hebben wilde Antoon behalve zingen
maar één ding: kruidenier worden.
‘Zo is het in eerste instantie ook ge-
gaan, eerst bij Frans Smit, later werd
ik chef bij de Coöperatie in Doetin-
chem. In 1967 hebben mijn broer Jo-
han en ik het café-restaurant ’t Wapen

van het Medler van mijn ouders over-
genomen. Een aantal jaren daarna,
hebben mijn vrouw Tonny en ik het
voortgezet. Intussen wonen wij hier in
het dorp en wordt de zaak door mijn
dochter Ellis en haar man Peter ge-
rund. Als het druk is of er zijn feesten
of partijen dan steken Tonny en ik nog
altijd de helpende hand toe. De zang
heeft in mijn leven altijd een grote rol
gespeeld. Er gaat geen dag voorbij of ik
loop neuriënd en fluitend door het
huis.

Behalve zingen bij Cantemus Domino,
heb ik ook vijftien jaar in het Operet-
tekoor in Warnsveld gezongen met ja-
ren achtereen een hoofdrol in bijvoor-
beeld ‘Drei Mädelhaus’, ‘Die Czardas-
fürstin’ ‘Im Weissen Rössel’ e.d. Eén
van de mooiste nummers die ik ooit
gezongen heb is toch wel het Wolga-
lied uit ‘Der Zarewitsch’, zo zegt An-
toon. Ook zingt hij samen met zijn
broers Ludo, Bernhard en Leo, al vanaf
1991 bij het Vordens Mannenkoor. 

Toen Antoon Eijkelkamp vanuit Gaan-
deren in Vorden was teruggekeerd
werd hij in 1968 weer lid van Catemus
Domino. Dat de zang in de familie Eij-
kelkamp van hoge kwaliteit was, werd
nog eens duidelijk onderstreept toen
zes broers Eijkelkamp (Johan, Bern-
hard, Paul, Antoon, Leo en Ludo) on-
der de naam ‘Gebroeders Eijkelkamp’
veel succes hadden.

Antoon: ‘Wij traden overal op, veel tij-
dens kerkdiensten, met als hoogte-
punt de maand december, maar ook
tijdens feesten en partijen. Onze zwa-
ger Teun Wissink begeleidde ons op
piano en orgel. Een prachtige tijd, we

zongen ook veel voor vrouwenvereni-
gingen. Komt denk ik omdat wij er al-
lemaal zo goed verzorgd en knap uit-
zagen’, zo zegt Antoon lachend. In
1988 vierden de ‘gebroeders’ met een
speciaal concert en receptie het 25 ja-
rig bestaan. Toen Teun Wissink in
1999 overleed betekende dat tegelij-

Nederlandse Sint Gregorius Vereniging

Gouden medaille voor Antoon Eijkelkamp

Voor de bijna 70-jarige Antoon Eijkelkamp was het zondag een feestelijke
dag. Tijdens de Eucharistieviering in de Christus Koningkerk kreeg An-
toon namens de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) uit han-
den van pastoor v.d. Meer de gouden medaille uitgereikt. Dit ter ere van
zijn 40 jaar lidmaatschap van het kerkoor Cantemus Domino, waarmee
de jubilaris deze zondag tijdens de kerkdienst optrad. In werkelijkheid is
Antoon al meer dan vijftig jaar lid, echter eind vijftiger/zestiger jaren (hij
was toen al ruim tien jaar lid van Catemus Domino) verhuisde hij met zijn
gezin naar Gaanderen en was hij daardoor lid- af ! Wel zong hij tijdens zijn
verblijf daar in het kerkoor en het mannenkoor uit Gaanderen. Muziek en
met name zang werd er in het elf kinderen tellende gezin van vader An-
toon en moeder Truus al vroeg met de paplepel ingegoten.

De eremedaille in goud uitgereikt door pastoor van der Meer.

kertijd het einde van ‘De Gebroeders
Eijkelkamp’, de motivatie was er niet
meer. Geen zin meer om zonder Teun
gezamenlijk op te treden. Wel bleven
de ‘Eijkelkamp’ s ‘ in diverse koren zin-
gen. Antoon: ‘Ik kan mij een leven zon-
der zang nauwelijks voorstellen. 

Wanneer ik zelf niet zing, luister ik
graag naar klassieke muziek met een
voorkeur voor Mozart. Richting toe-
komst hoop ik nog jaren te zingen.
Het zou leuk zijn wanneer ik het ‘ech-
te’ gouden jubileum bij Cantemus Do-
mino nog mag beleven’, zo sprak een
optimistische Antoon Eijkelkamp.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 Hyacinten
in een pot

€1.99

Ook dit jaar geeft drukkerij Weevers weer de
KERSTKRANT uit. Deze krant wordt verspreid

vanaf 9 december in de gemeente 
Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld.

Aanleveren kopy en advertenties voor de
Kerstkrant 2008 voor 26 november 2008.

Riblappen heel kilo € 5.99
Gevulde filetlapjes 500 gram  € 3.75
Roerbakmix, div. soorten nu; 2e halve prijs

Weer een hele folder met “omfietswijnen”
o.a. 2e Gratis: Valle del Mañan

Altijd Maandag Brooddag: 3 Broden voor maar € 2.69!!
Uitgezonderd Korenlanders en Waldkorn

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

UW VOORDEEL DEZE WEEK!



Dagmenu’s
26 nov. t/m 2 dec. 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 26 november 
Bruine Bonensoep/Oostenrijkse speklap met jus,
zuurkool en kook aardappel, mosterd.

Donderdag 27 november 
1/2 haantje gebraden met jus, frieten en appelmoes/
Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 28 november
Tomatensoep/Weense vis met remouladesaus , aard-
appelsalade en groente.

Zaterdag 29 november
Italiaanse cordon bleu, aardappelen en rauwkost-
salade/ijs met slagroom (alleen ophalen).

Maandag 1 december
Groentesoep/Hollandse biefstuk met kruidenboter,
aardappelen en rauwkostsalade.

Dinsdag 2 december
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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 november 10.00 uur ds. J. Kool, 1ste advent,
Avondmaal

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 november 10.00 uur ds. P. Veen, Vriezenveen

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 november 10.00 uur dhr. K. Bentveld, Warns-
veld 1ste advent

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 november 10.00 uur Eucharistieviering 1ste ad-
vent, m.m.v. Vokate

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 november 17.00 uur Woord- en communievie-
ring 1ste advent herenkoor
Zondag 30 november 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, dameskoor

Tandarts
29 en 30 november B.W.A.M. Polman Lochem tel. (0573)
25 14 83
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ‘s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en op
feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost 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: Bewa-
king (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en
19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. 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 spoed-
eisende 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. Gediplo-
meerd 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.
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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 Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

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. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; 
zaterdag 10.00-12.30 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/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,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en 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.

MEE Oost-Gelderland 
Ondersteuning bij leven met een beperking 
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl 

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bert van Genderen kkoopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

�Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl 0575 - 46
36 03.

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Kersenvlaai 
6-8 personen  € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 bruin vloer € 4,75

Weekend-aanbiedingen

1/2 Krenten,-/rozijnen-
brood  € 1,00

Speculaaspoppen 28 cm 
2 st. € 3,50

normale prijs 2,15 p/st

�Afslanken, fitter leven, een
nieuw balansprogramma!
Mw. Bruggink 0575 - 46 32
05.

�Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske
Pohlmann, tel 06-54 32 66 69

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14
of 06 - 51 09 48 51

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90.

�Te HUUR in Bekveld: per 1
jan. 2009 helft van een woon-
boerderij (ong. 300 m3) voor
1 of 2 personen. Prijs per
maand € 600,- excl. energie.
Tel: 0575-462828.

�REURLSE MIDWINTER-
HOORNWANDELING Zon-
dag 30 nov. a.s. van 10.00 -
16.00  u. Starten tot 14.00 u.
bij Pannenkoekboerderij De
Heikamp. Demonstratie mid-
winterhoorn maken. Bezichti-
ging Cactus Oase. Zie voor
uitgebreide informatie
www.vvvruurlo.nl Keuze uit 3
routes: 7, 12 en 18 km. Volw.
€ 6,50, kind. € 3,50 incl. be-
zichtigingen en consumptie.
Inl. VVV Ruurlo 0573
453926.

�Te koop: Kerstbomen
Omorica's, plm. 2,5 tot 3 me-
ter. Tel. (0575) 55 29 05.

�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

�Open huis voor workshops
kerstdecoraties zondag 30-
11 van 11.00 tot 16.00 uur.
M. Frederiks, Wiendelsw. 1,
Keijenborg, tel.: 0575463442.

Voor VAKKUNDIG
HERSTEL van uw
lederwerk belt u

06-13691852!
�Gezocht: een vriendelijke,
nette, niet-rokende man die
het alleen zijn ook zo beu is.
Ik ben een mevrouw van 60.
Brief onder nummer: 38-88.

�Grote (brand)hout zaagma-
chine met zware electromo-
tor 380v. Hout wordt door
een scharnierende goot naar
de zaag gebracht. Tevens
kleine cementmolen. Tel.
0653115197.

�Te huur: Nabij centrum van
Ruurlo riante bovenwoning
met 3 slaapkamers, grote
tuin en garage. Info: 06-
47906105

�Te koop: prachtige Heide-
wachtel pups. Ingeend en
ontwormd. Met paspoort.
Zeer lief voor kinderen. Ou-
ders geschikt voor de jacht.
Tel: 06-10718388

�Valerie Smith
HRZ "'t Zwaantje", Lichten-
voorde, za. 6 dec. - 20.30 u.,
€ 15,-. Tel. 0544-373701,
0575-518990.

�Te huur: Woonruimte voor
één of twee personen, ind.
woonkamer, slaapkamer,
keuken en douche, toilet en
bergruimte. Tel. (0575) 46 17
33.

TE KOOP:

Aardappelen 
en diverse groenten

Biologisch geteeld

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag Skal 019259
van 10.00 tot 18.00 uur

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

�Te koop: voerwortelen.
Boerenkooltoppen, aardap-
pelen. Diverse soorten
groenten en fruit. Andre Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden.
Tel. 0575 - 55 68 76
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 -

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

tsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.aan genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS 0 uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

info@weevers.nl
www.weevers.nl

Weeversdrukkerij

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

HHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk
wij verzorgen dat graag

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen
Tel. (0575) 58 55 85

info@weeverswalburg.nl
www.weeverswalburg.nl

Weevers Walburg
C OMMUN I CA T I E

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  b e l l e n  v o o r
e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t t

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Na een lange periode van afnemende gezondheid
is in volle vrede overleden onze broer, zwager en
oom

Hendrik Zweverink

* Vorden, † Zutphen,
25 februari 1924 19 november 2008

Warnsveld: J. Stokkink-Zweverink
Goor: R.G.J. Zweverink

Vorden: E. Klein Ikkink-Zweverink
Vorden: J.H. van Dijk-Zweverink

Hengelo (G.): R. Zweverink
A. Zweverink-Zieverink

Neven en nichten

Correspondentieadres:
J.H. van Dijk-Zweverink
De Delle 47
7251 AJ Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft maandag 24 no-
vember plaatsgevonden te Vorden.

Hoera, een zoon!

Gijs
19 november 2008

Hij weegt 3620 gram en is 54 cm lang.

Dorien Meijer-Eckhardt en Richard Meijer

De Boonk 11
7251 BS  Vorden

Een nieuwe ster 
is gearriveerd

Graag stellen wij u voor aan onze jongste Special uit
eigen keuken, de Goldstar! Een verfrissende combiantie

van varkenshaasmedaillons met mascarpone, 
mierikswortel en appel. Deze aanwinst zal u smaken 

en vormt met één van onze bijpassende recepten 
een appetijtelijke act op uw tafel.

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Rookworst 2 stuks € 4.50

SPECIAL

Goldstar 100 gram € 2.30

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden fricandeau
GRATIS 100 gram eisalade

MAALTIJDIDEE

Erwtensoep per liter € 2.98
Woensdag vanaf 11.00 uur warme erwtensoep!
Neem uw eigen pan mee.

KOOKIDEE

Gehakt cordon bleu 4 stuks € 3.98

Plotseling
Al hoorde ik eerder van de weg
die elk moet gaan
Onvermijdelijk
Gisteren had ik niet gedacht
dat het vandaag al zou zijn.

Wij hebben geen woorden om te zeggen wat er in
ons omgaat, nu wij u moeten mededelen dat uit ons
midden is weggenomen mijn lieve man, onze vader,
opa en schoonzoon

Hermanus Gerardus Steenbreker
-Harrie-

* 21 mei 1959 † 22 november 2008

Gerrie Steenbreker-Wensing

Ab en Christine

Mikkie en Rutger
Timo

A.W.Th. Wensing
J.J. Wensing-Peulers

Biesterveld 31
7251 VR  Vorden

Harrie is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar woensdag 26 novem-
ber van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid is om
afscheid van hem te nemen en de familie te
condoleren.

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal plaatsvinden op donderdag 27 november
om 15.00 uur in de Veluwezaal van Crematorium
Dieren, Imboslaan 6 te Dieren.

Na afloop is er een samenzijn in de koffiekamer van
het crematorium waar eveneens gelegenheid is de
familie te condoleren.

Voor altijd een parel in Gods hand

Na een langdurige ziekte hebben we afscheid moe-
ten nemen van onze lieve dochter, (schoon)zusje en
tante

Inge Dolphijn-Brummelman

* 9-10-1963 † 21-11-2008

Pa en Ma Brummelman
Anke en Roelof van Weperen-Brummelman
Rita en Martin Heyenk-Brummelman
Erik en Gerrie Brummelman-Berendsen
neven en nichten

Dag lieve tante
Inge

Kevin
Iris
Luca

Brenda

Heden werd uit onze familiekring weggenomen
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Derkjen Aalderink-Heijink
echtgenote van Ben Aalderink

Hengelo: familie Heijink-Wagenvoort

Joop Heijink

neven en nichten

Hengelo Gld., 23 november 2008

Met verdriet en verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het veel te vroeg overlijden van onze
buurman

Harrie Steenbreker

We wensen Gerrie, Ab, Christine, Mikkie, Rutger,
Timo en overige familie de kracht toe dit enorme
verlies te verwerken.

Dirk Jan & Sendy, Zara - Tess - Julius
René & Renée, Dion - Zoë
Bert & Miriejan, Luuk - Twan
Johnny & Ans, Cliff - Glenn
Bert & Gretha, Nicolien & Freddy
Martijn & Miranda, Roosmarijn - Sebastiaan
Edwin & Peggy, Cyril

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO :: 
 :: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL :: 

EVERY SATURDAY
EXCITING.........

vrijdag 12 dec
TEENAGE

PARTY
voor de jeugd t/m 15 jaar

20.00-24.00 uur

13 dec
KIEK NOW US

AC DIXI
RADIOTEAM DOKO

Wij kunnen niet iedereen persoonlijk bedanken
voor alle steun tijdens z’n ziekte en in de periode
van afscheid nemen van 

André Zweverink

Voor de vele kaarten, bloemen, tekeningen en
persoonlijke woorden willen wij op deze manier
iedereen bedanken.

Het gaf ons veel steun.

Erna, Ruben en Nienke Zweverink

Bedankt voor uw steun, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van onze lieve 

André.

Fam. Zweverink



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

Met de WinterCheck-up, niet alleen
voor Peugeot-rijders, werd de auto
gecontroleerd op maar liefst 27 pun-
ten.

Wie deze controle liet uitvoeren
kreeg een bon voor een gratis was-
beurt bij Autowascentrum de Hoge
Voort in Zelhem. 

Na 22 november kunt nog tot 1
maart 2009 uw Peugeot laten con-
troleren. Wegens het succes van de
nieuwe Peugeot 308, waren diverse
demo’s en occasions zeer scherp in
prijs verlaagd. Bij aankoop van een
Peugeot 307 occasions kreeg men
gratis een set winterbanden. Verder
konden de vele bezoekers profiteren
van diverse aanbiedingen en kortin-
gen en was er een lekkere warme
kop erwtensoep op deze koude dag.

Winterklaar, starten maar!

Gratis WinterKlaarControle bij
Auto Ridderhof

Bij Auto Ridderhof aan de Molenenk in Hengelo werd afgelopen zater-
dag de actie WinterKlaarControle gehouden. De controle werd gratis
uitgevoerd. Verder waren er op deze dag diverse kortingen op occasi-
ons en speciale aanbiedingen van autoartikelen. De hele dag liep het
door met bezoekers.

Niels de Greef, after-salesmanager van Auto Ridderhof, bij de nieuwe Peugeot 308.

Het nieuwe beweegprogramma is de trai-
ningsmethode Kinesis. Er wordt getraind
in een rustige ruimte onder begeleiding
van een fysiotherapeut of een Kinesis-in-
structeur. De kinesiswand biedt een grote
hoeveelheid aan mogelijkheden om te
trainen. Deze zullen tijdens de informa-
tieavond toegelicht worden.
De beweegprogramma’s onder begelei-
ding van de fysiotherapeut kunnen wor-
den vergoed. Hier zal 8 en 12 december
ook meer informatie over gegeven wor-
den.

Kinesis betekent letterlijk: vrije beweging.
Hierdoor is het mogelijk om functioneel
te trainen.
U leert een goede houding aan te nemen

en uw spierkracht te versterken, zonder
een te grote belasting.
Kinesis is zeer geschikt voor mensen met
een fysieke beperking. Voorbeelden hier-
van zijn: rugklachten of andere ge-
wrichtsklachten, Reuma, COPD, Artrose
en hartpatiënten.
Heeft u wel eens last van bijvoorbeeld één
van deze klachten? Kom dan naar de in-
formatieavond om te kijken of AeroFitt
iets voor u kan betekenen.

Schrijf u in voor de informatieavond door
te bellen naar sportcentrum AeroFitt, tel.
0575-465001, via e-mail bart@aerofitt.nl
of vraag naar de inschrijflijst bij de balie.
Ook kunt u hier terecht voor meer infor-
matie.

Informatieavond sport-
centrum AeroFitt
Sportcentrum AeroFitt organiseert maandag 8 en vrijdag 12 december een in-
formatieavond voor mensen met een fysieke beperking. Deze informatieavond
staat in het teken van nieuwe beweegprogramma’s die vanaf januari 2009 van
start zullen gaan. Iedereen, dus ook niet-leden, zijn van harte welkom.

Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Zaterdag 29 november

en zondag 30 november 

PPIIEETTEENNWWEEEEKKEENNDD

Voor de kleintjes is er

een leuke surprise

Wij bieden o.a.:

- Glutenvrije pannenkoeken

en op sojabasis.

- Uitgebreide keus vegetari-

sche pannenkoeken.

- Rookvrije ruimte.

- Een kleuter/peuterballenbad.

- Meer dan 100 soorten.

Openingstijden:

Woensdag t/m zondag van 11.00 tot

20.00 uur. Maandag gesloten.

Dinsdag vanaf 16.00 uur. Reserveren

gewenst. Wij accepteren:

Kinderboerderij

FELTSIGT

NOVEMBER/DECEMBER

Paniek in het pakjeshuis op 29 november

van 14.00 tot 17.00 uur,

een echte piet helpen kadootjes inpakken.

Uitpak middag op 6 december

van 14.00 tot 17.00 uur,

een zak met kadootjes voor de dieren en

wie weet is er ook wat voor de kinderen.

Beide middagen zijn € 7,50 per kind,

dit is all-in. Graag reserveren.

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld

Tel./fax. 0575-462828

e-mail: info@feltsigt.nl

website: www.feltsigt.nl

Spittaalstraat 34, Zutphen
Tel. (0575) 51 95 26 
Info@profilebleumink.nl

Profile 

grenzeloos 

fietsplezier!

2 HALEN 1 BETALEN !!!
Wat : 

Grootschalige opruiming van alle 
2e hands fietsen

  Waar : 
In de Tent achter Profile Bleumink in 

Vorden

    Wanneer: 
Vrijdag 28 en zaterdag 29 november

2 HALEN 1 BETALEN !!*

*vraag naar de voorwaarden in de winkel

Ligt jouw toekomst in je huidige
werk of ... zoek je een nieuwe
uitdagende toekomst in de
techniek?

Winkels Installatiechniek Vorden BV Industrieweg 11 Vorden (0575) 55 71 55 www.winkelstechniek.nl

t o e k o m s t i n t e c h n i e k

Winkels Installatietechniek Vorden B.V. (24 fte’s) is één van de 4 werkmaatschappijen die
vallen onder deWinkels Techniek Groep B.V. Naast de projecten op het elektrotechnische
en werktuigbouwkundige vlak worden ook specialistische projecten op het gebied van
tankbouw installaties uitgevoerd.
Winkels Installatietechniek Vorden B.V. zoekt versterking in de volgende functies

Kijk voor een volledige beschrijving van deze vacatures www.winkelstechniek.nl

• Projectleider Elektrotechniek • ProjectleiderTankinstallaties
• WerkvoorbereiderW • Magazijnmedewerker 24 uur p/w
• Monteurs E/W • Leerling/hulp monteurs

Ons aanbod
• Een uitdagende functie binnen een
dynamische, innovatieve onderneming.

• Een open en platte organisatiestructuur
met korte communicatielijnen.

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden passend
bij de zwaarte van de functie.

Interesse?
Uw reactie stuurt u, bij voorkeur per e-mail,
naar j.tijink@winkelstechniek.nl of naaar
Winkels Techniek Vorden B.V. Postbus 73,
7250 AAVorden, t.a.v. Dhr. J. Tijink (directeur).

Informatie Projectleiders?
De werving & selectie van de vacatures van
Projectleider E en T zijn uitbesteedt aan
BGJH Business Coaching Result.
Informatie met betrekking tot deze vacatu-
res kunt u opvragen bij Bouwien Rutten op
06-20589037 (ook na werktijd op ma-di-wo
tussen 19.30 en 20.00 uur). Reacties mailt u
naar b.rutten@bgjh.nl



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Peugeot 107 XS 1.0 
12V 3D, 67 km, 09-2008

€ 11.800,-
CHEVROLET KALOS 1.4 STYLE 3DRS € 9.250 03-2005 40.000 km 
CITROËN XSARA PICASSO 1.8 € 12.950 05-2005 106.000 km
MAZDA DEMIO 1.5i EXCLUSIVE € 8.750 01-2003 53.000 km 
MAZDA MX5 1.6i EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 km 
NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 km  
OPEL AGILA Z1.2XEP 16V MAXX € 8.250 11-2004 37.000 km 
OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 10.750 06-2003 81.000 km 
PEUGEOT 307 XS 1.6-16V 3-DRS € 10.250 04-2003 116.000 km 
PEUGEOT PARTNER uitvoering niet aanwezig € 12.250 04-2004 54.000 km
RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 9.750 01-2001 97.000 km 
SEAT LEON 1.8 20V 92KW SPORT € 7.500 11-2000 154.000 km 
SUZUKI IGNIS 1.5 5DR GLS € 9.750 02-2004 88.000 km 
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN SOL € 17.750 04-2004 65.000 km 
TOYOTA YARIS 1.3 16V VVT-I 3DR LUNA € 6.750 01-2001 118.000 km
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 11.250 01-2003 90.000 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.9TDI 74KW VAR. OCEAN € 9.750 09-2003 179.000 km

Autobedrijf
Melgers

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 307 SW 1.6 Premium Navigatie 04-2007 d. Blauw 20.000 km

Peugeot 107 XS 5-drs org. radio/cd sp. 9-2008 Rood

Nissan Almera, 1.6 16V AIRCO 2-1996 Rood met. 95.000 km

Fiat Punto 12-1996 Groen met. 165.000 km

Fiat 500 KLASSIEKER Zeer nette staat 7-1972 Wit 71.000 km

Peugeot 407 
2.0 XS

grijs, 5-2006, 30.000 km

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Audi A3 1.6 74KW Ambiente 08-2000 190.395 km € 8.950,-

Daewoo Nubira 1.6 16V wagon 04-1999 131.732 km € 2.250,-

Nissan Note 1.4 16v Acenta 04-2007 41.000 km € 16.750,-

Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 15.500,-

Peugeot 206 SW XS JBL 1.6-16V 03-2003 90.980 km € 11.250,-

Peugeot 206 XS 1.4 3-drs 01-2005 58.670 km E 8.950,-

Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 pk FapPack11-2003 219.050 km € 6.750,-

Renault Scenic 1.6 16V Expression Luxe 05-2002 137.183 km € 9.750,-

Toyota Prius 1.5 Hybrid Synergy business 07-2007 13.595 km € 26.750,-

Volvo S60 2.4 170PK AUTOMAAT 11-2000 145.000 km € 14.500,-

Suzuki Alto 1.1
5dr GLX Jubilee-2, 01-2005,

32.950 km, € 5.950,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

Daewoo Espero 2.0 automaat 1996 208.500 km

Daewoo Tacuma 1.6 Spirit 2003 66.055 km € 7.950,00

Fiat Panda 1.2 dynamic 2004 44.948 km € 5.950,00

Fiat Grande Punto 1.2 edizione cool 2007 38.227 km € 10.750,00

Fiat Grande Punto 1.2 active 2007 21.295 km € 8.750,00

Fiat Grande Punto 1.2 edizione cool 2007 44.688 km € 9.750,00

Lancia Ypsilon 1.2 oro

2007

12.536 km

€ 9.250,00

Mercedes Benz Vito 111cdl lwb autom. 2007 45.168 km € 22.950,00

Skoda Fabia combi 1.4 comfort 50 kW 2001 89.067 km € 5950,00

WINTERBANDEN
EEN MUST VOOR UW WINTERVAKANTIE
DAAG ONS UIT, VRAAG UW PRIJS!
Dienstenweg 23

7251 KP Vorden

Tel.: 0575-553200

www.auto-nijenhuis.nl

Opel Corsa 1.2 XE 16V 2000 blauw 92.000 km
Nissan Micra 1.3 1999 groen met. 119.000 km
Hyundai Excel 1.3 1998 groen 93.000 km
Renault Megane Scenic 1.6 E 1998 blauw met. 150.000 km
Renault Megane 1.6 E 1996 zwart 148.500 km

WINTERBANDEN
scherp geprijsd

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Nu de winter weer nadert wordt het tijd dat uw auto tegen een 

   stootje kan, wij helpen U daarbij !  

    

  

   -  gratis wintercontrolebeurt 

    - 10% extra korting op alle accu’s 

    - Speciale prijzen voor winterbanden en velgen  

                                                       Maak snel een afspraak    
                                                       St. janstraat 28 Keijenborg 

       www.autokemp.nl                  Tel: 0575-461977 

De maanden november en december:

Brrrr ... de R zit weer in de maand!

KOLDE KARMIS VORDEN • 20 DECEMBER • MARKTPLEIN VORDEN • AANVANG 20.30 UUR

NEDERLANDS BESTE COVERBAND BBBBIIIGGG   AAAPPPPPPLLLEEE

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO



In 2009 verdwijnt die aftrekpost volle-
dig. Het kan daarom aantrekkelijk
zijn om in 2008 nog een nieuwe bril te
kopen, want de aftrekpost kan -afhan-
kelijk van de persoonlijke situatie- be-
hoorlijk oplopen. 

Hoeveel u in 2008 voor de aanschaf
van een nieuwe bril kunt aftrekken,
verschilt per persoon. De aftrekpost
hangt ondermeer af van het belast-
baar inkomen, de leeftijd en de hoog-
te van de vergoeding van de zorgverze-
keraar. Het kan echter zeker de moeite
lonen om uit te rekenen of de aan-
schaf voordeel oplevert, want afhanke-
lijk van de persoonlijke situatie kan
het belastingvoordeel behoorlijk oplo-
pen. Voor al deze aftrekposten geldt
overigens nadrukkelijk, dat alleen dat
gedeelte van het aanschafbedrag af-
trekbaar is, dat niet door uw zorgver-
zekeraar wordt vergoed. 

VOORBEELDEN
Heeft u -bijvoorbeeld- een belastbaar
inkomen van maximaal 31.589 euro

dan mag u bij het bedrag dat u voor
een bril of contactlenzen heeft uitge-
geven nog eens 113% extra optellen. In
totaal mag u dus 213% van het aan-
schafbedrag aftrekken. Indien uw be-
lastbaar inkomen boven de 31.589 eu-
ro ligt; u jonger bent dan 65 jaar en
geen aftrek heeft voor arbeidsonge-
schiktheid mag u bij de aanschaf van
een bril duurder van 325 euro nog
eens 821 euro extra van de belasting
aftrekken. Als u ouder bent dan 65
jaar of een aftrek heeft voor arbeids-
ongeschiktheid, heeft u altijd recht op
deze aftrek van 821 euro. 

Houd er wel rekening mee, dat 'bui-
tengewone uitgaven' alleen fiscaal af-
trekbaar zijn als ze boven een bepaal-
de drempel uitkomen. 

In 2008 bedraagt die drempel 1,65%
van het verzamelinkomen met een
minimum van 115 euro. Bij een verza-
melinkomen van rond de 30.000 euro
is die drempel ongeveer 500 euro. Sa-
men met bijvoorbeeld eveneens af-
trekbare aanvullende premies zorg-
verzekering is de kans dus groot, dat u
boven die drempel uitkomt. 

Voor een indicatie van het belasting-
voordeel kunt u kijken naar het reken-
model op www.varilux.nl

Ook bij Siemerink Opticien/Juwelier

Aanschaf bril alleen in 2008
nog fiscaal aftrekbaar
De aanschaf van een bril en andere
'optische hulpmiddelen' zoals con-
tactlenzen en contactlensvloeistof
is in 2008 nog fiscaal aftrekbaar als
onderdeel van de 'buitengewone
uitgaven'.

Het blijspel van oorsprong een Duitse
plattelandskomedie, is geschreven
door Walter G. Pfaus. Bij onze ooster-
buren heet het stuk ‘Das Glück im
Wald“. Zoals gememoreerd veel hu-
mor in de eerste bedrijven. Boer Nol
(Ivo Eijkelkamp) op zoek naar het ge-
luk in het bos, echtgenote Alda (Petra
Menkveld) die zich hevig stoorde aan
haar in ‘mid-life’ crisis verkerende
man. Dochter Lennie (Miranda Beek-
man) wachtend en smachtend op een
‘lover’ die samen met haar het biologi-
sche landbouwbedrijf zou kunnen
gaan runnen. Dat gelukte haar uitein-

delijk in de persoon van Wietse (San-
der Roelvink) Huisvriend Stef (Richard
Ooms) die telkens maar weer, zonder
succes overigens, Alda trachtte te ver-
sieren en bovendien bleek hij een eer-
ste klas lolbroek te zijn. 

Dan was er nog Phil (Ellis ten Have) die
om een door haar geroofd kistje (met
30.000 euro) weer terug te krijgen, al
haar charmes in de strijd gooide. De
doortrapte Phil wilde Nol, die wel wist
waar het kistje was, verleiden door tel-
kens in woord en gebaar te laten blij-
ken dat Nol wel een ‘inkijk’ in haar de-

colleté mocht werpen. Wat de zaal ui-
teraard wel hoopte, gebeurde niet, de
‘twee vriendjes’ zoals Nol ze noemde,
bleven onzichtbaar. Prachtige scènes
tussen Nol en Sjef, vooral toen beiden
besloten dat Sjef in de rol van Nol
(boer) zou kruipen met alle hilarische
gevolgen van dien. 

Nol slepend met een grote vaas over
het toneel. ‘Dat doe ik extra, dan den-
ken ze dat ik gek ben’. Ook tijdens de-
ze komedie ‘gevechtsscènes, een bloe-
dende Stef (hij had een flinke klap op
zijn neus gehad) en een bloedende
Wietse, maar dat had een andere oor-
zaak. Wietse had zijn geliefde Lennie
namelijk geholpen toen een koe
moest kalveren. Het publiek in de zaal
vermaakte zich beide avonden prima,
met deze goed gespeelde ‘Gelukzoe-
ker’. De regie was in handen van Hen-
ny Fleming en Wilma Nijenhuis. 

De dames Anneke Roelvink, Rianne
Fleming, Ingrid Ooms en Ellis ten
Have zorgden voor de grime. Karin
Giezen was souffleuse.

Volop plattelandshumor bij 
toneelvereniging Krato!

Stel je eens voor, je komt thuis en je treft de buurman en tevens huis-
vriend bij je eigen vrouw in de woonkamer aan. Op zich niets bijzonders,
het wordt anders wanneer de buurman in de onderbroek in de kamer
staat. Dan ontstaat er pas echt ‘onderbroekenlol’ en heeft de buurman
heel wat uit te leggen! Zomaar een scène tijdens de uitvoering van het blij-
spel ‘De gelukzoeker’ dat afgelopen weekend twee avonden (vrijdag speci-
aal voor de leden van Kranenburgs Belang) door de toneelvereniging Kra-
to in zaal ’t Wapen van ’t Medler werd opgevoerd. Een sterk gespeeld stuk
waarbij het publiek met name in de eerste twee bedrijven kon genieten.
Het derde bedrijf werd niet de apotheose die van een blijspel verwacht
mag worden. Het was een beetje te voorspelbaar. Dat lag niet aan de ac-
teurs/ actrices maar meer aan de wat ‘melige’ teksten.

De voorbereiding van de gezondheids-
reis in 2009 wordt sterk gehinderd
door de berichten in de media over
het decreet uit Minsk, dat het Wit-Rus-
sische kinderen verbiedt naar het bui-
tenland te reizen. Wanneer de autori-
teiten in Minsk deze blokkade ophef-
fen, gaat Krasnakin alles in het werk
stellen om de gezondheidsreis in mei
2009 alsnog mogelijk te maken.

Sinds enige tijd verschijnen er berich-
ten inde media over het verbod dat de

autoriteiten in Minsk hebben inge-
steld op het reizen door kinderen naar
het buitenland. In de tijd dat Krasna-
kin haar fundraising activiteiten heeft
gelntensiveerd en is gestart met het
werven van gastoudergezinnen voor
de 30 kinderen uit het Tsjernobyl-
rampgebied, werken deze berichten
negatief uit. De Stichting heeft daar-
om haar standpunten om 31 decem-
ber 2008 als ‘go/no go‘ te handhaven,
verlaten. De geplande overige activitei-
ten gaan vooralsnog gewoon door. 

Wanneer het groene licht uit Minsk
komt is niet duidelijk.’Maar we zijn er-
van overtuigd dat wanneer wij er met
de bevolking uit deze regio er in sla-
gen de laatste gelden bij elkaar te ver-
zamelen, wij voldoende gastgezinnen
kunnen regelen’, zegt André Scheltes,
voorzitter van Stichting Krasnakin.

Stichting Krasnakin hoopt dat
kinderen naar deze regio komen
Stichting Krasnakin, die gezond-
heidsreizen organiseert voor kin-
deren uit het Tsjernobyl rampge-
bied, wacht op groen licht uit Wit-
Rusland voordat het de activiteiten
succesvol kan voortzetten voor
de ontvangst van een groep van
30 kinderen in deze regio.

A-LIJN
1. Mevr. Hendriks / Dhr. Bergman
68,11%; 2. Mevr. Rossel / Mevr. Warrin-
ga 60,51%; 3. Mevr. Gerichhausen /
Dhr. Wullink 56,31%

B-LIJN
1. Mevr. en Dhr. Meijerink 65,0%; 2.
Mevr. v.d. Staak / Dhr. Drijver 58,33%;
3. Mevr. Knoppers / Mevr. Tigchelaar
55,42%

Woensdagmiddag 19 november werd
er ook gespeeld in het Dorpscentrum
met de volgende uitslagen:

A-LIJN
1. Mevr. Hoftijzer / Mevr. Vruggink
67,01%; 2. Dhr. Enthoven / Dhr. Vrug-
gink 59,72%; 3. Mevr. van Gastel / Mevr.
Walter Kilian 55,90%

B-LIJN
1. Mevr. v.d. Werf / Dhr. Gille 66,54%; 2.
Mevr. Lassche / Mevr. Waenink 59,24%;
3. Dhr. Brunsveld / Dhr. Rutgers
56,38%

Vordense Bridgeclub
Maandagavond 17 november jl.
werd er weer gespeeld in het Dorps-
centrum te Vorden met de volgen-
de resultaten:

Tevens wordt de stand van zaken van
de thans lopende grote loterij bekend
gemaakt. Verder wordt de begroting

vastgesteld en komen de diverse jaar-
verslagen aan de orde. Bij de bestuurs-
verkiezing is Jan Hulshof aftredend en
herkiesbaar. Secretaris Edwin Meijer
heeft aangegeven zijn functie te wil-
len neerleggen. Het bestuur stelt voor
om Renze Kuitert tot zijn opvolger te
benoemen.
De vergadering wordt gehouden in
het clubgebouw ‘De Ark’ en begint om
20.00 uur.

Voetbalclub Vorden
bespreekt bouwplannen
Het bestuur van de voetbalvereni-
ging Vorden geeft maandag 1 de-
cember tijdens de algemene jaar-
vergadering tekst en uitleg over de
ontwikkelingen ten aanzien van de
noodzakelijke bouwplannen van
de huidige accommodatie.

Dash MB1 heeft nieuwe sponsor

Salon Marianne Dorpsstraat 30 te Vorden heeft de meisjes van Dash B1 voorzien van nieuwe shirts en trainingspakken.



Sander beschikt thans over een zaak
met een vloeroppervlakte van 125 m2.

Het assortiment is daardoor breder
van opzet. 

Voor de klanten bovendien meer
ruimte om hun keuzes te maken. En
hoe kan het anders, tijdens de ope-
ning een drankje(s) voor iedere bezoe-
ker.

Nieuwe slijterij Sander Pardijs

Afgelopen woensdagavond heeft Sander Pardijs onder grote belangstel-
ling (in de voormalige Polman locatie) zijn nieuwe slijterij geopend.

Daar zal een gids alles over de prachti-
ge kerk en de tuinen vertellen. Voor in-
formatie en opgave kan men bellen
met Fenny van Druten (55 22 60).

Vorige week dinsdagavond kreeg Oud
Vorden in zaal Bakker bezoek van

Theo Roes, de zoon van Frans Roes, die
onder het pseudoniem Herman van
Velzen vele verhalen en boeken in het
dialect heeft geschreven. Frans Roes
werd in 1902 in Gaanderen geboren
en overleed in 1974 in Hengelo. Zoon
Theo vertelde op humoristische wijze
over het leven van zijn vader en moe-
der en over de vele hilarische momen-
ten die hij zelf met zijn schrijvende va-
der heeft meegemaakt, waarbij ook de
legendarische ‘Aornt Peppelenkamp’
niet onvermeld bleef.

Oudheidkundige Vereniging
'Oud Vorden'
De Oudheidkundige vereniging
‘Oud Vorden’ zal zaterdagmorgen
29 november een bezoek brengen
aan de Willibrorduskerk in Vier-
akker.

Het belooft een zeer interessante en
bijzondere middag te worden. Men no-
digt allen daarom ook van harte uit
voor deze middag. Neem uw buren,
vrienden en familieleden mee!!! Men
begint zoals altijd om 14.30 uur in het
Ludgerusgebouw in Vierakker.

Niet vergeten !!: woensdag 26 november a.s.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
De heer Lijfering uit Borculo komt
vertellen over pelgrimstochten, het
hoe, waarom en waarheen en dat
wordt verduidelijkt door dia's. Ook
komt o.a. zijn eigen "Levenstocht
naar Santiago de Compostela in
Noord Spanje"aan bod.

De Vordense auto- en motorclub ‘De
Graafschaprijders’ organiseert zondag
30 november een Herfstrit, (oriëntatie-
rit). Harrie Horsting en Erik Kleinrees-
ink hebben in de naaste omgeving van
Vorden een circa 45 kilometer lange

route uitgestippeld. Er kan worden
deelgenomen in een A- en B-klasse en
een C-klasse speciaal voor beginners. 

De start is vanaf 13.30 uur bij t’ Wapen
van ’t Medler aan de Ruurloseweg 114.

Herfstrit VAMC
'De Graafschaprijders'

Uitslagen Badminton Flash
Seniorenteam 1
Het eerste team speelde afgelopen
zondag een uitwedstrijd tegen Didam.
Beide teams draaien bovenin mee. Ge-
speeld werd door Niels Lijftogt, Geeske
Menkveld en de invallers Robert Kater
en Ilse van Dijk. Zoals altijd wist Niels
zijn enkelspel te winnen. Robert be-
gon goed in deze voor hem hogere
klasse. Hij won de eerste set maar
daarna kwam zijn tegenstander beter
in het spel en won de partij. Geeske en
Ilse hadden het erg moeilijk in het en-
kelspel. De Didamse dames waren ge-
woon te goed. Het herendubbel was
daarna spannend en werd door Flash
in 3 sets gewonnen. Het damesdubbel
ging helaas verloren. Niels en Geeske
wisten hun mixed dubbel wel te win-
nen. Ook Robert en Ilse deden als in-
vallers goed in het mixeddubbel. Zij
gaven goed partij maar Didam trok
aan het langste eind. Didam 7 - Flash
1: 5-3

Seniorenteam 2
Flash 2 trad thuis aan tegen Euro uit
Dinxperlo. Het team bestond uit Ro-
bert Kater, Hans Brinkman, Marian te
Riele en Marian Hulshof. Het werd een
hele spannende wedstrijd. Enkelspel
Robert: 19-21, 21-11 en 21-19. Enkelspel
Hans: 21-19, 12-21, 18-21. Marian te Rie-
le verloor in twee sets en Marian Huls-
hof won met 21-18 en 21-17. Het heren-
dubbel werd daarna 21-13, 12-21 en 22-
20. Het damesdubbel 19-21, 14-21. De
mixen zouden nu de totaaluitslag be-
palen. Hans en Marian te Riele: 21-17,
20-22 en 18-21. Robert en Marian Huls-
hof: 21-16, 20-22 en 13-21. De overwin-
ning ging daardoor naar Euro. Flash 2
- Euro 3: 3-5

Jeugdteam 1
Flash J1 nummer drie op de ranglijst
in de klasse onder 17 jaar speelde za-
terdag tegen de nummer twee Eefde
J1. Voor Flash begon Erik van Hoffen.
In de eerste set mist hij de precisie en
verloor met 14-21. In de tweede set
ging het wel goed. Hij won die met 21-
14 en in de derde set liet hij zin tegen-
stander niet meer terug komen en
won met 21-12. Vera velhorst speelde
bij afwezigheid van Ilse van Dijk als
eerste dame. Ze won de eerste set met
21-18. Daarna was de energie een beet-
je op. Ze verloor de tweede en ook de
derde set met 9-21 en 13-21. Jelle van
Rossum won eenvoudig in twee sets:

21-5 en 21-9. Femke Nab viel goed in.
Ze won met 21-10 en 21-10. De heren
dubbel werd gespeeld door Jelle van
Rossum en Okko Hinterding. Het werd
een spannende partij. De eerste set
verloren ze met 21-23, de tweede set
wonnen ze met 23-21. De derde ging
echter jammerlijk verloren omdat de
tegenstanders consequent op Okko re-
tourneerden die dit jaar debuteert bij
Flash: 8-21. 
De damesdubbel werd een eenvoudige
zege voor Vera en Femke: 21-14 en 21-
12. De eerste mixed dubbel was ook
nog spannend. Erik en Vera wonnen
in drie sets: 21-14, 21-23, en 21-15. De
tweede mix was net zo spannend. Ok-
ko en Femke wonnen in drie sets: 19-
21, 21-11 en 21-7. Door de overwinning
kwam Flash op de tweede plaats te-
recht in de ranglijst. Flash J1 - Eefde J1:
6-2

Jeugdteam 2
J2 dat tweede staat op de ranglijst
speelde zaterdag tegen koploper Euro
BC J1 uit Dinxperlo. Sander van Gils
begon goed, maar verloor de eerste set
net: 20-22. De tweede set won hij over-
tuigend met 21-12 en ook in de derde
set was hij de betere: 21-11. Tamara de
Vries had het lastiger. Ze verloor met
12-21 en 6-21. Twan Helmink had het
ook moeilijk. Hij verloor met 10-21 en
11-21. Caitlin Toker sprokkelde ook
wel wat punten bij elkaar maar ver-
loor ook: 14-21 en 12-21. Sander en
Twan begonnen de heren dubbel goed
maar verloren de eerste set toch met
20-22. Dat bleek al zoveel energie te
hebben gekost dat de tweede set roy-
aal verloren werd: 9-21. Tamar en Cait-
lin deden het in het dubbelspel wel
wat beter dan in de hun enkelspelen,
maar ze verloren wel: 16-21 en 14-21.
Sander en Caitlin boden in de mixed
dubbel goed partij. Ze verloren de eer-
ste set met 16-21, wonnen de tweede
met 21-14, maar verloren de derde set
met 15-21. Twan en Tamara boden één
set goed tegenstand, maar verloren
wel met 18-21 en 5-21. Ondanks dit ver-
lies staat Flash nog op de tweede
plaats. Flash J2- Euro BC J1: 1-7.  

Jeugdteam 3
Team 3 moest aantreden tegen het
sterkte Babo uit Borculo. Er werd dap-
per gestreden maar Wesley Boode,
Bram Bruinsma en Lilian Nijhuis wis-
ten hun enkelspel niet te winnen. Lie-
ke ten Have streed voor ieder punt en

na een verlies met 21-16 in de eerste
set wist zij de partij met 21-12 en 21-10
naar zich toe te trekken. Wesley en
Dennis Cai verloren daarna het heren-
dubbel in drie sets. Rianne Fokkink en
Wieneke Winkels wonnen daarna het
damesdubbel in drie sets 21-12, 17-21
en 22-20.  De beide mixen werden he-
laas verloren. Babo J2- Flash J3: 6-2.

Jeugdteam 4
Team 4 toog zondag naar Varsseveld.
Niels Golstein verloor zijn enkelspel.
Lynn Berenpas begon goed met winst
in de eerste set. In de tweede set liep
zij jammer genoeg een blessure op en
moest daarna opgeven. Daardoor kon-
den ook het damesdubbel en een
mixeddubbel niet gespeeld worden.
Paulien te Riele won haar enkelspel
goed in 21-15 en 21-14. Het herendub-
bel en de mixed van Niels en Paulien
werden ook een prooi voor de tegen-
stander. Varsseveld J5 - Flash J4: 7-1.

B a d m i n t o n

NOVEMBER
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
26 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

27 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 Lezing Noorwegen in het Stamper-

tje PCOB
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

in de Wehme info 55 20 03 

DECEMBER
3 Oecumenische vrouwengroep

Wichmond-Vierakker, reisje/excur-
sie Merklappen

3 L.V.G. Linde, Sinterklaasavond
3 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
4 Bejaardenkring Vorden
4 Klootschietgroep de Vordense Pan

10 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

11 Klootschietgroep de Vordense Pan
12 Kerstcontactmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
16 L.V.G. Linde Kerstviering
16 Kerstbijeenkomst NBvP Vrouwen

van NU, Vorden
17 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

18 Bejaardenkring Kerstmiddag Vor-
den

18 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Kerstbijeenkomst PCOB in het

Stampertje
24 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steeege
31 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

KUNST AGENDA VORDEN
12 dec. t/m 28 februari Animatie-

kunst, de illusie van beweging in
de Bibliotheek  Vorden

14 december KunstZondagVorden in
de galeries en ateliers in Vorden

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het
Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.

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

Ratti
Programma zaterdag 29 nov
12.00 u. Ratti C1 - Pax C3D.
12.30 u. DZSV 6 - Ratti 5 (zat).
14.30 u. Ratti B1D - Warnsveldse B. B3.  
Zondag 30 november:
10.00 u. Ratti 2 (zon) - Varsseveld 5
10.00 u. Ratti 4 (zon) - Brummen 6 
10.00 u. SVBV 3 - Ratti 3 (zon).
12.30 u. Ratti DA1 (zon) - Varss. DA2
14.00 u. Ratti 1 (zon) - Carvium 1

Vo e t b a l

Rijvereniging De Graafschap
Dressuur amazones van Rijver. De
Graafschap scooren massaal in selec-
tieproeven te Laag Soeren.

In het weekend van 15 en 16 november
jl. was het een komen en gaan bij de
manege De Spreng te Laag Soeren.
Er werd gestreden om deelname aan
de Regio kampioenschappen indoor
dressuur voor deze winter.
In de B dresuur won Linda Berenpas
met Aragorn een 5e prijs met 189 pun-
ten.
In de L1 dressuur was het helemaal
een Vordens feestje.

De 1e vier prijzen waren er voor onze
leden:
1e prijs Marina Gotink met Zap 199
punten. 2e prijs Anke Woerts met
Spetter 194 punten. 3e prijs Anita Be-
renpas met Walencia 193 punten. 4e
prijs Rinie Heuvelink met Miss Popov
190 punten.
In de L2 dressuur was Janneke Heuve-
link met Testa Rosa 4e met 193 pnt.
In de M2 veroverde Lisanne Schippers
met Voice op Beauty de 1e prijs met
193 punten.
In de Z1 was het ook raak voor Vorden:
1e prijs Lisanne Schippers met Mister
Macho 211 punten. 3e prijs Martine

Brunshorst met Traveller 205 punten.
4e Leonie Pol met Paco 200 punten.
Al met al een zeer geslaagde wedstrijd.
In manege De Luchte te Lochem was
ook een indoor dressuur wedstrijd,
een onderdeel van de competitie al-
daar.
Op zaterdag 22 november werd daar
in de L1 een 4e prijs bemachtigd door
Anita Berenpas met Walencia, 190
punten.
Iris Berenpas met Walencia werd ook
in de L1, 5e met 189 punten.
Op zondag 23 november werd Marina
Gotink met Zap 1e in de L1 met 207
punten.

P a a r d e n s p o r t



Winterse weersomstandigheden Favorita-DASH 1-3
(26-24 24-26 19-25 19-25)
Voor de achtste competitiewedstrijd in
de tweede divisie hoefden de dames
van DASH dit keer niet zo ver te reizen. 
Er stond namelijk een uitwedstrijd te-
gen Favorita in Dinxperlo op het pro-
gramma. Een oude bekende van een
aantal seizoenen terug. De dames van
Favorita doen het goed in de competi-
tie en de dames van DASH waren erg
benieuwd naar het team. Favorita
staat bekend om het fanatieke publiek
dus DASH reisde vol goede moed af
naar Dinxperlo.
De eerste set verliep aan Vordense
kant nogal chaotisch. Ze leken zoeken-
de naar het juiste ritme en hadden
moeite met de buitenaanvalsters van
Favorita. Al vrij snel liep DASH (Visser
Mode) tegen een achterstand aan. Er
werd tijdens de set echter stabieler ge-
speeld en de aanvalster konden stuk
voor stuk aangespeeld worden. Boven
de 20 punten wist DASH naast Favori-
ta te komen maar was het net te laat
om de set binnen te halen en ging de
setwinst met 26-24 naar Favorita.
De tweede set ging het gelijk op. DASH
had meer grip op de buitenaanval van
Favorita en zet de blokkering voor de
rechtdoor dicht. Hierdoor kon de Vor-
dense verdediging zich beter richten
op de aanval en had Favorita erg veel
moeite met scoren. Ondanks deze goe-
de ingrepen maakte DASH veel service
fouten. Hierdoor konden de dames
van DASH (subsponsoring Strada en de
Rotonde) niet uitlopen en bleef Favori-
ta in de buurt. Toch was er meer ver-
trouwen en ook het enthousiasme zo-
wel in als naast het veld zorgde voor
de winst van de tweede set! (24-26)
In de derde set speelden de dames van
DASH degelijk en goed volleybal. On-
danks de gele kaart voor de trainer
speelde DASH haar eigen spel en liet
Favorita niet dichterbij komen dan 3
punten. Blokkerend en verdedigend
was DASH sterk en ook serverend stuk-
ken beter dan de tweede set. De eerste
indrukken leken te zijn verwerkt en
het werd tijd voor de dames met alles
uit de kast te komen. Voor het publiek
een perfecte set om naar te kijken en
de derde set was wederom voor de Vor-
dense dames (19-25).
Volgens de prognose van de Nevobo si-
te zou het 3-2 voor Favorita worden
maar hier namen de dames van DASH
absoluut geen genoegen mee. Onder-
ling heerste uiteraard al een glorieus
gevoel door reeds twee punten binnen
te hebben gehaald maar de winst mee
naar huis nemen was nog mogelijk!
De heksenketel in Dinxperlo was in-
middels wat minder geworden en het

publiek leek onder de indruk van de
Vordense prestaties. Ook het publiek
dat was meegereisd vanuit Vorden
gunden de dames van DASH de over-
winning want de vechtlust en het en-
thousiasme sprak boekdelen... En
DASH was in de vierde set wederom
sterk en degelijk. Er werden wissels
toegepast maar het leek geen invloed
te hebben. Iedereen kon meedraaien
in dit perfect functionerende team en
iedereen scoorde naar hartelust. Favo-
rita kon in het begin van de set nog
aardig meekomen maar DASH was
slim en scoorde niet alleen door harde
aanvallen maar vooral ook door slim
spel. Met 19-25 werd de vierde set bin-
nengehaald. Met 4 punten terug naar
Vorden! Wie had dat gedacht! Wat een
wedstrijd, slopend, maar vooral ook
geweldig en nogmaals dank richting
het meegereisde publiek!!
Zien we jullie volgende week zaterdag
thuis in Vorden tegen Orion? Wie weet
zetten we onze reeks overwinningen
voort (inmiddels 5 op rij!)!

Terugkerende vorm van Scheffer
Keukens Dash H1
Heren 1 van Dash stond een zware
klus te klaren tegen het altijd sluw
spelende Wevoc 3.
Met twee punten achterstand op Dash
was het dus een geduchte concurrent.
De eerste set ging gelijk op, maar door
goed geconcentreerd volleybal van
Dash werden er weinig fouten ge-
maakt. Daardoor kon Dash een voor-
sprong opbouwen van vijf punten. Dat
verschil werd niet meer weggegeven
en de eerste set werd gewonnen met
25-20.
Met een goede servicedruk van Dash
startte de tweede set. Al snel ontstond
hierdoor eenzelfde gaatje zoals in de
eerste set en kon ook deze op naam
worden geschreven, met 25-21.
De derde set kwam Dash iets meer in
de problemen en door een wat slordi-
ger spel ging het eerste deel van de set
dan ook lang gelijk op. Met 11-13 werd
er een time-out genomen en kon door
een paar de positieve benadering van
de eigen Emile Ratelband de set weer
naar de hand van Dash worden gezet.
Eindstand van deze set werd 25-19.
De vierde set werd een lastige opgave.
Dash liep de hele set een beetje achter
de feiten aan en kon geen vuist meer
maken om het de tegenstander echt
lastig te maken. Deze set werd binnen-
gehaald door Wevoc met 19-25.
Met deze  3-1 overwinning verkrijgt
Dash de nummer twee positie in de
ranglijst. De eerstvolgende thuiswed-
strijd is zaterdagmiddag 13 december
tegen heren 1 van Wevoc.

Vo l l e y b a l

Er waren door diverse bedrijven leuke prijzen beschikbaar
gesteld en er werd dan ook enthousiast mee gedaan aan de
verloting en het raden van het juiste aantal walnoten in de
pot. Deze actie leverde de peuterspeelzaal ook fijn wat ex-
tra inkomsten op.

DE UITSLAG VAN DE LOTING WAS ALS VOLGT:
1e prijs: Sandra Tijssen - Dinerbon. 
2e prijs: Willien Mulder - Bon voor de Warme Bakker en een
kruidkoek. 3e prijs: Riet Boer - Kinderboeken pakket.

Het walnoten raden is gewonnen door Bart van der Hou-
wen. Hij won hiermee een leuke prijs die beschikbaar werd
gesteld door de Welkoop.

Helaas is er met de foto's van het overhandigen van de prijzen iets
mis gegaan, maar alle winnaars waren blij met hun prijs.

Prijsuitreiking Peuterspeelzaal Ot en Sien
Zaterdag 15 november zijn de prijzen uitgereikt aan
de winnaars van de verlotingactie die op de kleding-
beurs van peuterspeelzaal Ot en Sien gehouden werd.
Tevens was er een prijs voor de winnaar van het "wal-
noten raden".

In deze expositie ziet men oude en ei-
gentijdse merklappen van Jan Hout-
man. Merklappen over het konings-
huis, de watersnoodramp in 1953,
Kerstmis en nog veel meer. Ook de ont-
wikkeling van de letterdoeken zoals
men die kent, zijn hier te zien. Ook

zijn dijkhuisje in Aerdt op een mer-
klap is te zien. Daarna wordt de tocht
voortgezet over het Gelders Eiland.
Een gebied met moderne steenfabrie-
ken, waar ook de historie bewaard is
gebleven. In de "Panoven" wacht de
koffie, waarna er een rondleiding is.
Wie zich deze mooie excursie niet wil
laten ontgaan, kan zich opgeven bij
één van de bestuursleden, persoonlijk
of tel. 0575-547930, 0575-441744, of
0575-520845. Liefst zo spoedig moge-
lijk in verband met het regelen van
vervoer.

Oecumenische vrouwen
groep Wichmond-Vierakker
Op woensdagmiddag 3 december
vertrekt men vanaf de parkeer-
plaats bij de Hervormde Kerk te
Wichmond voor een excursie naar:
Merklappen expositie van Jan
Houtman.

Unicef is heel blij met deze nieuwe
verkooplocatie midden in het cen-

trum van Vorden. Foto Willemien
vormt voor Unicef een mooie aanvul-
ling op het vaste verkooppunt bij An-
ne van Burk aan de Beatrixlaan 14, die
al jarenlang Unicef trouw vertegen-
woordigt in Vorden. Unicef heeft ook
dit jaar weer een uitgebreide collectie
kaarten, kalenders, agenda's, kaarsen,
briefpapier en cadeau-artikelen, met
een ruim assortiment educatief speel-
goed voor kinderen.

In Vorden kan de 
Unicef-vlag uit!
Unicef heeft er sinds kort een
nieuw verkooppunt bij in Vorden.
Willemien van Foto Willemien aan
de Dorpsstraat 20 heeft Unicef
kerstkaarten, agenda's, kalenders
en cadeau-artikelen uitgestald in
haar prachtige fotozaak en vanaf
nu kan iedereen voor Unicef-arti-
kelen bij haar terecht.

Door velen werden de gladde wegen en de

sneeuwval het afgelopen weekend als

‘onplezierig’ ervaren. Echter, het leverde

toch ook wel weer leuke plaatjes op!



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

Ondernemersspreekuur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons ondernemersspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

dinsdag 2 december 2008, 16:00 - 19:00 uur

w w w. b o s c h l a n d . n l

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

 Bouwen - 
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken.

Kunde en kennis over oude en nieuwe

technieken in nieuwbouw, verbouw,

renovatie en onderhoud sluiten soepel

aan bij de specifieke wensen van de

opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries

is een traditierijke onderneming met

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw.

Kennis van generaties heeft ons een

grote voorsprong gegeven.

Ervaring en vakmanschap verruimen de

mogelijkheden, zonder daarbij

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

 Nieuwbouw woning Hoog-Keppel Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden
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STEENDEREN

PROGRAMMA
29 NOVEMBER - 21.30 UUR:

IRON MAIDEN TRIBUTE 
12 DECEMBER - 21.00 UUR:

OXX-BAND REVIVAL
21 DECEMBER - 17.00 UUR:

MASH UNPLUGGED
27 DECEMBER - 13.00 UUR:

DARTTOERNOOI
OUDJAARSDAG - 14.30 UUR:

POT-BILJARTEN
OUDJAARSNACHT - 00.30 UUR:

DISCO-NIGHT
Info: 0575 451204 www.hotelheezen.nl

CAFÉ ZAAL HEEZEN

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

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

www.helminkmeubelen.nl

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514
Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

Profiteer nu van Jubileumprijzen

NIEUW BIJ HELMINK: TRAP-RENOVATIE

Slaapkamertapijt 'Spirit' 
400 breed, in grijs of blauw, op viltrug.
van 39,95  per meter NU incl. leggen JUBILEUMPRIJS 29.95
Hoogpooltapijt 'Loft' 
400 breed, blauw, op stabilon rug.
Van 119,- per meter    NU incl. leggen JUBILEUMPRIJS   69.-
• Voordelig een nieuwe trap, zonder breken of beschadiging
• Eenvoudige montage d.m.v. uniek systeem 
• Overzettreden leverbaar in diverse houtsoorten
• Stootborden leverbaar in diverse houtsoorten en in andere materialen
• Geschikt voor elk model oude en nieuwe, open en dichte trap
• Voldoet aan het nieuwe bouwbesluit

TOT 30 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100% 
KANS OP KRASKORTING!

NOVEEMMMBBBBEEEERRRRR AAAAAAA SSSSSSSSS

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.H E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�
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       50 jaar       50 jaar
Helmink Helmink 
 Meubelen! Meubelen!
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U kunt dezze kkoortin
H E L M I N KI N K  MM AAA AA KK
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BEKENDMAKING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht 
gemeente Bronckhorst

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 21 mei 

2008 door de heer mr. H.S. Kleinburink vergunning 

gevraagd voor het ontgronden van de percelen,

kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie L, nrs. 227,

229 en 1120, gelegen nabij de Riefelerdijk te Hengelo.

Beoogd wordt het realiseren van een stapsteen 

voor amfibieën.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens 

de aangevraagde vergunning, waaraan voorschriften 

zullen worden verbonden, te verlenen.

Terzinzagelegging
Aanvraag, ontwerp van het besluit en bijbehorende 

stukken liggen t/m 5 januari 2009 ter inzage bij:

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren;

- de provincie Gelderland, in het informatiecentrum van

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem,

op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur,

en op vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze 

mondelinge toelichting worden verkregen bij de afdeling 

Landelijk Gebied, onderafdeling Vergunningen en 

Handhaving, van de provincie Gelderland,

tel. (026) 359 95 83.

Na deze periode blijven de stukken ter inzage liggen 

tijdens kantooruren tot zes weken na het bekendmaken

van het (definitieve) besluit op de aanvraag.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbesluit kunnen t/m 5 januari 2009 

schriftelijk zienswijzen naar voren worden gebracht bij 

Gedeputeerde Staten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Men kan op grond van art. 10 van de Wet openbaarheid 

van bestuur verzoeken persoonlijke gegevens niet 

bekend te maken.

Hoorzitting
Op dinsdag 23 december 2008 wordt desgevraagd 

een hoorzitting gehouden in het Huis der Provincie te 

Arnhem.Tijdens die zitting bestaat voor iedereen de 

gelegenheid tot een gedachtewisseling over het 

ontwerpbesluit en tot het mondeling naar voren brengen 

van zienswijzen. Een verzoek daartoe dient uiterlijk 

16 december 2008 (één week voor de zitting) bij 

Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Arnhem, 24 november 2008

zaaknr. 2008-008374

Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt,

voorkom wachttijden in de zomer
en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 52,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 37,50

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Deze aktie is geldig in de maanden:
december, januari en februari.

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR!

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
fa.slotboom@planet.nl / www.slotboomtweewielers.nl

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE • AKTIE

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.



Wij hebben nu FC Twente uitgeno-
digd, een club die eveneens bekend
staat om haar goede jeugdopleiding.
Feyenoord, Ajax en Vorden maken het
kwartet Nederlandse clubs vol. Uit het
buitenland zijn van de partij: Bayer ‘04
Leverkusen, FC Liverpool, Austria uit
Wenen, Brommapojkarna uit Zweden. 

Ook is er een uitnodiging naar FC Por-
to onderweg, terwijl we bovendien
nog met een club uit een ander we-
relddeel in onderhandeling zijn. Daar
dan ik op dit moment nog geen uit-
sluitsel over geven’, aldus Gerard Gre-
ven. De toernooicommissie in Vorden
dankt haar goede reputatie op het ge-
bied van organisatie onder meer ook
aan de evaluatiegesprekken met de
clubs. Gerard Greven: ‘Uit die gesprek-
ken trekken we lering, bovendien heb-
ben de clubs het gevoel dat er naar
hen wordt geluisterd.

Een voorbeeld. In het verleden werden
de wedstrijden tijdens het Wim Kuij-
pertoernooi altijd op drie velden ge-
speeld. PSV heeft ons toen een speel-
schema aan de hand gedaan, waarbij
bleek dat wanneer er op twee velden
wordt gespeeld, alles beter op elkaar is
afgestemd. Zo mogen D-pupillen op
één wedstrijddag in verband met de

fysieke belasting maximaal120 minu-
ten spelen. In de praktijk dus maxi-
maal drie wedstrijden van 2x 20 minu-
ten’, zo zegt hij. Tijdens het toernooi
in 2009, behalve de Nederlandse arbi-
ters, net als dit jaar, weer Duitse en En-
gelse arbitrage. 

Over het financiële aspect van het
toernooi zegt Greven: ‘Wij hebben cir-
ca 175 sponsors, groot en klein, ze zijn
ons allemaal even lief. Zonder hun in-
breng is het onmogelijk een dergelijk
toernooi te organiseren. We koesteren
onze sponsors en blijven er alert op
toezien dat ook hun belangen worden
behartigd.

Daarnaast is er nog een andere belang-
rijke ‘club’ namelijk ‘De Vrienden van
het Kuijpertoernooi’, waar we zeer blij
mee zijn. Deze ‘vrienden’ hebben zich
als doel gesteld, om via een jaarlijks
bedrag, het toernooi financieel te on-
dersteunen’, aldus Gerard Greven.
Daarnaast organiseren deze ‘vrien-
den’ middels haar ‘eigen’ commissie
elk jaar een aantal bijeenkomsten met
als doel met elkaar over het toernooi
zelf van gedachten te wisselen en te-
vens om de onderlinge banden te ver-
steken. Zo werd er vorige week op
Landgoed Ehzerwold in Almen (waar

tijdens het Kuijpertoernooi de deelne-
mende teams worden ondergebracht)
een informele avond belegd.

Na een inleidend woord maakte Her-
man Vrielink, tevens van de gelegen-
heid gebruik om de ‘vrienden’ t.b.v.
van de geplande nieuwbouw van de
voetbalclub ‘Vorden’ een aantal loten
te verkopen. ‘Dan kunnen we de deel-
nemende clubs aan het Kuijpertoer-
nooi straks nog beter onderdak bie-
den’, zo sprak Herman met een ern-
stig gezicht. Gerard Greven evalueerde
vervolgens met de ‘vrienden’ het afge-
lopen toernooi. De aanwezigen waren
het er unaniem over eens dat de tot
dusver gehanteerde formule qua deel-
nemersveld e.d. de juiste is. Na het
voetbalgedeelte kregen de ‘vrienden’
een programma met een theatraal
tintje voorgeschoteld. Niet om rustig
op de stoel blijven zitten om te kijken
en te luisteren, nee actief bezig zijn en
vooral ‘lachen om elkaar’.

In een ‘Lama-achtige’ sfeer werd er een
rollenspel opgevoerd waaraan alle
aanwezigen mee deden. Succes verze-
kerd. Opvallend tijdens dit ‘theater’ de
constatering dat er onder deze vrien-
denclub veel acteurs/actrices blijken
schuil te gaan. Opmerkingen van de
deelnemers in de trant van ‘dat had ik
nooit achter haar of hem gezocht, wa-
ren niet van de lucht. 

Het ligt in de bedoeling dat de “Vrien-
den van het Kuijpertoernooi’ in de
loop van dit seizoen nog een keer een
voetbalwedstrijd gaan bezoeken. Ver-
der komt Henk Hellegers vertellen
over de rally ‘Parijs-Dakar’ , die zoals
bekend in 2009 in Argentinië zal wor-
den gehouden.Voor 13 juni 2009 staat
er kleiduiven schieten op het pro-
gramma.

Gerard Greven voorzitter internationaal Wim Kuijpertoernooi:

'Volgend jaar voor onze topclubs:
weer sterke tegenstanders'

Het 19e internationale Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi voor D-pupil-
len wordt volgend jaar op zaterdag 15 en zondag 16 augustus gehouden,
een weekend eerder dan voorgaande jaren. Toernooivoorzitter Gerard
Greven hierover: ‘Het toernooi in Vorden vindt traditiegetrouw altijd in
het derde volle weekend van augustus plaats. Dit hebben we afgesproken
met clubs die elders in Nederland ook toernooien organiseren. En toeval-
lig is het eerste weekend in 2009 al op 1 en 2 augustus. Voor ons wel een
streep door de rekening dat PSV , dit jaar winnaar, zich heeft moeten af-
melden. De reden is dat de club binnen haar eigen gelederen heeft afge-
sproken, dat er in de eerste helft van augustus niet aan toernooien wordt
deelgenomen, om zo de vakanties (ouders met kinderen) niet te doorkrui-
sen. PSV heeft inmiddels al wel laten weten in 2010 weer graag in Vorden
van de partij te willen zijn.

De winnaar van 2008: PSV.

Evenals de voorgaande jaren organi-
seert de V.O.V. ook dit jaar weer de be-
kende Eindejaarsactie.

Wanneer?
De actie loopt van maandag 17 novem-
ber 2008 tot en met donderdag 11 de-
cember 2008.

Hoe werkt de Actie?
Elke kassabon die men krijgt bij beste-
ding van € 10,- of meer (het mogen
ook 2 bonnen zijn van € 5,-), kan inge-
vuld worden (Dus naam, adres en post-
code met woonplaats duidelijk ver-
melden) en vervolgens in één van de
daarvoor bestemde bussen gedepo-
neerd worden. Alle deelnemende (49)
bedrijven zijn duidelijk te herkennen
aan de deelname posters.

WAAR STAAN DE BUSSEN:
Super de Boer Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys
Mitra Slijterij Sander Pardijs
Welkoop Vorden
Visser Mode
Bruna Vorden
Den 4Akker uit Vierakker (nieuw)

Elke week vinden er twee trekkingen
plaats. De postcode telt mee, ook voor
de medestraatbewoners. M.a.w. er
wordt een kassabon getrokken met
7251 AB, degenen die op de kassabon

vermeld staat heeft de hoofdprijs, een
verrassingspakket t.w.v. 75 euro, en
een lot van de grote verloting van de
Voetbalvereniging Vorden met kan op
een nieuwe auto, een cadeaubon van
17,50 euro en een boeket bloemen. Al-
le andere met dezelfde postcode ont-
vangen een cadeaubon van 17,50 euro
en een boeket bloemen.

Elke week wordt de uitslag van de
trekking kenbaar gemaakt in het Con-
tact.

De hoofdprijswinnaar krijgt persoon-
lijk bericht. 
De uitreiking van de prijzen vindt
plaats op zaterdag 
13 december om 14.00 uur op de Kerst-
markt.

"WIN SAMEN MET JE BUREN."

De VOV bedankt de onderstaande
deelnemers voor hun spontane mede-
werking om ook deze actie weer tot
een groot succes te maken:
Ami Kappers 
Anthony's Country Store 
Autobedrijf Groot Jebbink 
Autobedrijf Klein Brinke
Bakkerij Joop 
Bistro De Rotonde 
Boekhandel Bruna 
Café De Herberg 
De Vordense Tuin 
Den 4 Akker te Vierakker 
Dutch PC Electronics 
Echte Bakker Van Asselt 
Etos Barendsen 
Euro Planit B.V. 
Fa. Martens 
Fashion Corner 
Fixet Barendsen 
Giesen Schoenmode 
Heersink Haarmode 
Helmink B.V. 
Hema Warenhuis 
Hotel Restaurant Bakker 
Hotel Restaurant Gravin van Vorden 
Kettelerij Bloembinderij 
Keurslagerij Vlogman 
Mitra Sander Pardijs 
Notariskantoor Hulleman 
Pizza Shoarma Restaurant Asya 
Plaza Vorden "food for all" 
Profile Bleumink 
Reiniers Groenten, Fruit & Traiteur 
Restaurant Olde Lettink 
Roosenstein Quality Wear 
Salon Marianne 
Schildersbedrijf Peters 
Schoenreparaties Visser 
Sfeer van Josephine
Siemerink Opticien Juwelier 
Sueters Speelgoed 
Super de Boer Grotenhuys 
Tuunte Fashion  
Van Zeeburg & Visser Assurantiën 
Van Zeeburg Makelaardij 
Visser Mode  Vordense 
Apotheek VVV Bronckhorst 
Welkoop Vorden 
Yvonne Jeugdmode 
Het Klavier

Eindejaarsactie Vordense Ondernemersvereniging 2008

"Win samen met je buren"
Hierbij  de uitslag van de eerste
trekking m.b.t. Eindejaarsaktie
VOV 2008. Postcode 7251 VV, Fam.
Tromp, Holtmaet 12 te Vorden.
Fam Tromp heeft de hoofdprijs ge-
wonnen. Dankzij de Fam Tromp
vallen ook hun buren met  postco-
de 7251 VV, Holtmaet 1 t/m 13 en 2
t/m 18 in de prijzen.

Postcode 7251 ED, Jetty Leferink,
Molenweg 35 te Vorden. Jetty heeft
de hoofdprijs gewonnen.
Dankzij Jetty vallen ook haar bu-
ren met postcode 7251 ED, Molen-
weg 1 t/m 45 [oneven nummers] in
de prijzen.
Van Harte Gefeliciteerd !!! 

Uitslag Teken Sintaktie: Categorie
0-3 jaar: Maartje Willemsen (3 jaar),
Almenseweg 20, Vorden. Thomas
Boehmer (3 jaar), Hekkelerdijk 4,
Zutphen. Eline Berenpas (2 jaar),
Nieuwstad 19, Vorden. Categorie 4-5
jaar: Jaap Ronde (5 jaar), Raadhuis-
straat 11, Vorden. Jasmijn van Gei-
tenbeek (4 jaar), Stationsweg 3, Vor-
den. Jari Janssen (5 jaar), Hoetink-
hof 257, Vorden. Categorie: 6-7 jaar:
Janneke Ter Maat (6 jaar), Brinker-
hof 103, Vorden. Hidde Droppers (6
jaar), Het Gulik 2, Vorden. Indy He-
velink (7 jaar), De Koppel 2, Vorden. 
Allemaal gefeliciteerd! Zaterdag 29
november is de prijsuitreiking van
de Teken Sintaktie om ongeveer
16.00 uur in het Dorpscentrum te
Vorden.

Hij verraste de Nederlandse en bui-
tenlandse muziekscene onder eigen
naam en Prodigal Sons met spette-
rende platen en optredens. Onder
laatste naam trad hij op Nederlands
bekendste en meest prestigieuze fes-
tival Pinkpop. 

Ook werd Nyhoff een paar keer uit-
genodigd op het al even prestigieu-
ze Amerikaanse jaarlijks terugke-
rende popfestival South by
Southwest (Austin, Texas).

Hij scoorde hits met Cool it China
en You still think. Dit laatste num-
mer heeft de tand destijds zo goed

doorstaan dat het lied zich mag
scharen tot de Nederpopklassiekers
van de vaderlandse popmuziek. Het
lied is redelijk recent nog gebruikt
in de film Phileine zegt sorry met
Kim van Kooten in de hoofdrol.

Nyhoff nam zijn laatste plaat Take
your time op in Nashville Tennessee
waar hij werd bijgestaan door top-
producer Richard Dodd (van o.a.:
Bob Dylan, Freddie Mercury, George
Harrison, Roy Orbison). Ook maakte
hij indruk bij Tony Joe White (schrij-
ver van wereldberoemde klassiekers
als Rainy night in Georgia, Polk sa-
lad Annie en Steamy windows), Scot-
ty Moore en D.J. Fontana (gitarist en
drummer van Elvis Presley in zijn
beste periode) en Mick Taylor (gita-
rist Rolling Stones 1969-1974) waar
hij samen mee optrad.

Erwin Nyhoff treedt op 
in eetcafé "de Slof"
Zondagmiddag 30 november
treedt Erwin Nyhoff op in eetcafé
"de Slof". Erwin Nyhoff behoeft
eigenlijk geen introductie.

De welpen en verkenners van de groep
komen in Vorden en Wichmond bij de
mensen aan de deur om een pakketje
wintervoer voor vogels te verkopen.

Door zo'n pakketje wintervoer aan te
schaffen helpt u niet alleen de vogels
de winter door, maar levert u ook een
bijdrage aan de groepskas. Het bijeen-
gebrachte geld zal vooral besteed wor-
den aan de inrichting van de club-hui-
zen.

De vogelvoer- en potgrondacties van
Welkoop en Scouting vormen een be-

langrijke bron van inkomsten voor de
realisatie en het onderhoud van ons
scoutcentrum. Het groeiend aantal le-
den heeft hier een goede plek om op
een verantwoorde manier het scou-
tingspel te spelen.
Jeugdleden en leiding hopen dan ook,
dat de bevolking van Vorden en Wich-
mond ook nu weer de vogels en Scou-
ting zal helpen.

Vogelvoeractie van Scouting en Welkoop
Op zaterdag 29 november houdt de
Vordense Scoutinggroep "David G.
Alford," in samenwerking met Wel-
koop, de jaarlijkse actie "Winter-
voer voor Vogels".



De muzikale kennis van dit duo was
echter net zo groot als de kennis van
hogere algebra van een zeeslak. Het
was dus niet verwonderlijk dat ze met
hun made-in-Taiwan-gitaren werden
verbannen naar het varkenshok van
ene Egbert Harkink, die toevallig een
beetje kon drummen, om daar het

evangelie van hels kabaal verder te
prediken.... De band heet inmiddels
Lady en de Vageband. Enkele enthousi-
aste leden hebben zich bij de band
aangesloten. De band is inmiddels uit-
gegroeid tot een rock coverband die
zowel bekende rocknummers covert
als van populaire popnummers brute
rockcovers maakt. De band bestaat
uit: Annemiek Zweers: zang, bas, saxo-
foon; Geert Menkveld: gitaar, akoes-
tisch gitaar; Geert-Jan Hendriks: gi-
taar, banjo, bas; Gerwin Holmer:
drums; Rick Hendrix: toetsen, zang.
Kom zaterdagavond 29 november naar
Café "de Zwaan" te Hengelo om hun te
komen beluisteren.
Zie ook de advertentie elders.

Lady en de Vageband speelt
in Café "de Zwaan"
"Zullen we een band beginnen?" De-
ze historische woorden werden
door Geert Menkveld tegen Geert-
Jan Hendriks in een hete zomer van
2000 naast het zwembad in Hengelo
(Gld.) uitgesproken. Zo gezegd zo
gedaan. De eerste gitaren werden
via de Wehkamp besteld en de we-
reld zou aan hun voeten liggen!

Ruim 30 amateur musici brengen ver-
rassend afwisselende muziek voor
zang, viool, dwarsfluit, piano, klari-
net, gitaar, trombone, keyboard en
slagwerk. Solisten en ensembles wisse-
len elkaar af en laten u genieten van
onder andere een sonate voor dwars-
fluit en piano van J.S. Bach en van Ca-
fé 1930 van A. Piazzolla. In het lichtere
genre wordt een medley van ever-

greens voor zang en keyboard ge-
bracht.
Open Podium Berkelland wordt geor-
ganiseerd door Kunstkring Ruurlo in
samenwerking met De Triangel voor
muziek, dans en theater. Deze organi-
saties willen het publiek laten genie-
ten van een buitengewoon gevarieerd
programma. Onder andere kunt u het
Eibergs Vocaal Ensemble beluisteren
en het slagwerkensemble Timp A Go
Go. Aanvang: 11.30 uur. Locatie: Kul-
turhus, Nieuwe Weg 5 te Ruurlo. En-
tree: gratis. www.kunstkringruurlo.nl
en www.detriangel.org

Open Podium verrast………….
Zondagochtend 7 december vindt
het Open Podium Berkelland
plaats in de grote zaal van het Kul-
turhus te Ruurlo.

In de zeer modderige omstandighe-
den behaalde Peter Makkink bij de
masters een 8e plek. Rudi Peters, Hans
Reintjes en Garjo Kamphuis reden
naar een 15e, 16e en 17e plek. Frans de
Wit werd hier 28e en Bert Kromkamp
30e. Bij de Junioren behaalden Felix
Wolbert en Joost Berendsen een 9e en
10e plek. Jeroen Borgonjen en Simon
Bargeman werden bij de amateurs 17e
en 26e. Tot slot behaalde Richard Sleu-
mer bij de Elite een 6e plek.
Een week later stond de GOW in Raal-
te op het programma.

Ook hier stonden diverse renners van
RTV aan het vertrek. Bij de Elite be-
haalde Rens te Stroet een zeer mooie
derde plek. Richard Sleumer werd hier
13e. Simon Bargeman werd bij de
amateurs 13e. 
Bij de masters stonden de meeste RTV-
ers aan het vertrek. Hier was Peter
Makkink wederom de snelste RTV-er
met een 9e plek. Rudi Peters werd hier
10e, Erik Bouwmeester 13e, Hans Rein-
tjes 16e, Garjo Kamphuis 21e en Frans
de Wit 29e.

Thijs van Amerongen rijdt in diverse
internationale crossen zeer constant.
Vorige week werd hij in de Super-
prestige veldrit in Asper Gavere 20e en
afgelopen weekend in Hasselt (Gazet
van Antwerpen trofee) 15e.

Rens te Stroet derde in GOW
De afgelopen twee weken stonden
weer diverse RTV-ers aan het ver-
trek in verschillende crossen. Vori-
ge week zondag werd er een GOW-
cross verreden in Almelo.

KOOPAVONDEN IN DECEMBER 2008!

SINTERKLAAS:
Woensdag 3 december: koopavond
Donderdag 4 december: koopavond
Vrijdag 5 december: 16.00 uur

sluitingstijd

KERST:
Maandag 22 december: koopavond
Dinsdag 23 december: koopavond
Woensdag 24 december: 16.00 uur

sluitingstijd

EINDEJAAR:
Woensdag 31 december: 16.00 uur

sluitingstijd

Groentekoopje:
Hollandse prei kilo 0,69

Wegens succes herhaald:
Navelina’s handsinaasappelen

10 voor 3,99
Ananas Delmonte
Extra zoet per stuk 1,99

Uit eigen keuken
Erwtensoep
+ GRATIS halve rookworst liter 4,99
Diverse soorten oven stokbroodjes

per stuk 3,49
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 29 november. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

http://www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

extra b i j lage contact

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. • NIEUWSTAD 30 • POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN • TEL.  (0575) 55 10 10
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Een beslissing die niet over één nacht

ijs is gegaan en die is uitgemond in

het ‘Klussenbedrijf Theo Schotsman’

(timmeren, schilderen en tegelwerk-

zaamheden) met op dit moment drie

man personeel, ( Hans Stokkink, Hen-

ri Langwerden en Laurens Bleumink).

Het werkzame leven van Theo Schots-

man begon, nadat hij aan de LTS in Lo-

chem was geslaagd voor het diploma

timmeren. 

Altijd timmerman willen worden?

weet ik eigenlijk niet, dat

b paald. Daar

Toch was het niet altijd timmeren wat

bij Theo de klok sloeg. Zegt hij: ‘Wel

heb ik eerst een paar jaar als timmer-

man bij Groot Roessink gewerkt, daar-

na jaren als onderhoudsmonteur bij

de zuivelfabriek en vervolgens bij Ba-

rendsen B.V. (Doe- het- zelf) in de win-

kel gewerkt. Op gegeven moment be-

gon ik het (vrije) buitenleven te mis-

sen. Ik kreeg de kriebels, ik wilde tus-

sen ‘de muren’ weg. Toen besloten

Gerdien en ik een klussenbedrijf te be-

ginnen’, zo zegt Theo Schotsman. Ger-

dien, afkomstig uit Varssel doorliep

met goed gevolg de Mavo in Doetin-

chem en de huishoudschool in Vor-

: ’Onderwijl ik jaren bij

i de winkel

heb ik ondermeer ook het diploma be-

drijfsleidster behaald. Toen Theo liet

merken dat hij graag voor zich zelf

wilde beginnen, stond ik er voor hon-

derd procent achter. Ik zag het direct

zitten, Theo kluste al overal en kende

hier veel mensen en kon gelijk aan de

slag’, zo zegt Gerdien die vanaf het be-

gin de administratie voor het bedrijf

ging verzorgen. Theo: ‘We begonnen

op een gunstig tijdstip, de economie

begon juist wat aan te trekken. Mijn

eerste opdracht was een schilder- en

timmerklus bij de familie de Witte

aan de Boonk. Het was keihard wer-

ken, zes dagen in de week en tien uur

per dag, maar wel met heel veel ple-

zier in mijn werk. Zo werd er geleide-

lijk aan een klantenkring opge-

bouwd’, zo zegt Theo.

Gerdien: ‘Wat ons goed deed (en nog

steeds) de reacties van de klanten, we

kregen een stukje waardering. Rich-

ting klant doet Theo er ook alles aan

om een goede relatie op te bouwen.

Als hij op afspraak een uurtje naar een

klant moet, dan wordt het altijd lan-

ger. Theo heeft altijd een luisterend

oor voor de klant en dat schept een

vertrouwensband’. Theo: ‘Ik voel mij

soms net een maatschappelijk wer-

ker’. Hij voegt eraan toe dat vakman-

schap, betrouwbaarheid en mondre-

clame, belangrijke factoren zijn in het

zaken doen. Acht jaar geleden ston-

den Theo en Gerdien voor een volgen-

de beslissing. Gezien de orderporte-

feuille zou er eigenlijk iemand bij

moeten komen! 

Theo: ‘Ik heb toen Hans Stokkink be-

naderd, ik kende hem goed want we

hadden samen al eens wat klussen ge-

daan. Hans aarzelde eerst, hij had im-

mers een goede baan, gelukkig ging

hij toch op mijn verzoek in. We heb-

ben beiden nooit spijt van onze sa-

menwerking gehad. Hans is een per-

fecte vakman’, zo zegt Theo. Richting

toekomst is hij optimistisch. ‘Ons voor-

deel is dat de klant bij verschillende

soorten werkzaamheden met één be-

drijf heeft te maken. Zijn we aan het

schilderen en daarbij blijkt plotsklaps

dat er ook nog getimmerd moet wor-

den dan kan dat meteen. We hebben

het gereedschap bij ons dus zeg maar

alles onder ‘één dak’. Waar ik echt

trots op ben, we hebben in Vorden en

omgeving circa 500 klanten, waarvan

veel vaste klanten vanaf het eerste uur

en dat voelt goed’, zo zegt Theo

Dubbel feest bij Theo en Gerdien Schotsman

Een dubbele mijlpaal, 25 jaar getrouwd en het 12,5-jarig bestaan van hun

bedrijf, dat vieren Theo en Gerdien Schotsman op zaterdag 6 oktober, sa-

men met hun kinderen Jorrit (21) en Wieteke (19). Op de vraag welke mijl-

paal Theo het belangrijkste vindt, begint hij hartelijk te lachen. ‘Natuur-

lijk het zilveren huwelijksfeest, maar je weet hoe het gaat, soms gaat de

zaak wel voor het meisje. Eigenlijk is het stom toeval dat deze twee jubi-

lea samen vallen’, zo zegt hij. Gerdien zijn ‘dubbele partner’, (echtgenote

en zaken-partner) blikt terug: ‘Ik zal het eerlijk zeggen, we zijn natuurlijk

best trots op het feit dat we vanaf ‘niets’ zover zijn gekomen’. En met

‘niets’ bedoelt zij het moment dat de echtelieden besloten om voor zich

zelf te beginnen.

SPEKLAPPEN

kilo
€ 2.49

GROTE
BLOEMKOOL

€ 0.79

Deze week
speciaal voor u!

OPEN DAG

zondag 30 september

van 13.00 tot 17.00 uur

info: www.wijngoedkranenburg.nl

Tel. (0575) 55 69 94

ij

De vereniging Oud Vorden krijgt

woensdag 26 september in zaal

De Herberg bezoek van Jean

Kreunen uit Hengelo. 

Hij zal een lezing houden over het

onderwerp ‘Een kist vol bijzondere

oorlogsverhalen’. Jean Kreunen is

als jochie van 12 jaar gelnteres-

seerd geraakt in de geschiedenis

van de Tweede Wereldoorlog. Hij

zal tijdens de lezing vertellen over

zijn eerste kennismaking met oor-

logsspullen. 

Dit alles heeft in 2006 geresulteerd

in een officieel geregistreerd muse-

um in zijn woonplaats. De lezing

begint om 20.00 uur.

Oud Vorden
Dinsdag 25 september 2007
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lden in de de speciale schoenen. Annie Reintjes

heette iedereen van harte welkom en

iners voor: Sebine Pouwel-

Deze hadden poles mee van verschil-

lende lengtes en het was een hele toer

om voor iedereen een (ongeveer) goe-

de maat te vinden, maar toch lukte

het. Na een korte inleiding over het

ontstaan van Nordic Walking - de Fin-

se Langlaufers bereidden zich zo voor

op het nieuwe seizoen, en een instruc-

tie over het vasthouden van de poles,

kon de wandeling beginnen.

De trainers hielden hun groep een

aantal keren staande, om de techniek

stukje bij beetje uit te leggen. Het ef-

fect van een goede Nordic Walking-

techniek is dat veel spieren gebruikt

worden. Daardoor wordt de conditie

en het uithoudingsvermogen van het

lichaam verbeterd. Het stevig neerzet-

ten van de poles, ontspannen mee-

draaiende schouders, de rechte rug,

het goed dicht en openzwaaien van de

handen - het zogenaamde ‘koeien mel-

ken’, het afrollen van de voeten, alles

kwam aan bod.

Onderaan de poles zitten rubberen

doppen, die dienen om op een verhar-

de weg grip te houden. Op een onver-

harde laan konden deze doppen eraf

en werd met de stok in de grond ge-

prikt. Zo werd goede grip verkregen.

Op het stuk onverhard pad werden

ook speciale technieken getoond, zo-

als het huppelen en zweefsprongen,

maar die laatste hoefde de clinic deel-

nemers gelukkig nog niet te doen.

Ook spieroefeningen konden met

steun van de poles worden gedaan.

Het gaf een goed inzicht, in hoe deze

wandelsport kon worden verdiept.

Voor het laatste stuk verharde weg

werden de doppen teruggeplaatst en

na ongeveer vier kilometer wandelen

werd de Welkoop weer bereikt. Daar

werd met een cooling down de clinic

afgesloten en een drankje stond klaar

voor alle toch wel vochtbehoevende

wandelaars.

De conclusie na afloop was eenslui-

dend: een geweldige ervaring waarbij

veel werd geleerd over deze sport. Sebi-

ne Pouwelsen en Gerrie Verpoorte

werden dan ook bedankt voor deze

motiverende Nordic Walking clinic. 

Tijdens een clinic kan niet de gehele

techniek zijn aangeleerd en het advies

om met een cursus te beginnen werd

wel gegeven. Dan wordt geen foute

manier van lopen aangeleerd en het

beste resultaat bereikt. Na deze wan-

deling werden wel duidelijke beslissin-

gen genomen, want stokken, sokken,

schoenen en bidonhouders gingen di-

rect over de toonbank. De dames had-

den hun enthousiasme duidelijk aan

de deelnemers doorgegeven!

Nordic Walking clinic bij Welkoop Toldijk

Enorme belangstelling voor deelname

Wel 40 deelnemers kwamen op zaterdag 22 september 2007 naar Welkoop

Toldijk om aan de Nordic Walking clinic deel te nemen. Vanwege de grote

belangstelling werd in twee groepen getraind door erkende trainers van

de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De conclusie na afloop

was eensluidend: een geweldige ervaring waarbij veel werd geleerd over

deze sport.

De deelnemers letten
 goed op, wanneer trainer Gerrie Verpoorte de technieken voordeed.

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle
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Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

T lefoon 06-22099960

k@gmail.com

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL  - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

Halle

Velswijk

Halle Heide

Laag Keppel

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhorst  Zuid

Schoonheidsinstituut

‘de Keizer’

Onderhoud zwembad 

afgerond

Het groot onderhoud aan zwembad ‘de Brink’ is

afgerond. Vanaf afgelopen maandag 24 september

draait bijna alles weer zoals het hoort met uitzonde-

ring van het ‘bubbelbad’. Door externe oorzaken kon

het bad nog niet worden geplaatst.

Discozwemmen

Het discozwemmen kan er echter rustig om door-

gaan. Vrijdag 28 september is D.J. Maarten vanaf

19.30 tot 21.30 uur in zwembad ‘de Brink’ met zijn

muzikale spektakelshow. Het discozwemmen is

bedoeld voor iedereen in de basisschoolleeftijd die in

het bezit is van het zwemdiploma.

deren
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Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond
Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon
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Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44
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berichten is niet toegestaan
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Martin Velthoen van Gall & Gall en

Paul Bombeld van Boek & Co hebben

i gezamenlijk bedacht. 

i gen hebben te
de

Velthoen en Bombeld hebben de afge-

lopen maanden over deze voorvallen

het nodige overlegd. Uitgangspunt

was: "Hoe zorgen we er voor dat ons

sponsorgeld komt bij de verenigingen

als ondernemers een warm

t wat hoort wat.
u

Zutphen. Zij hebben allen 100 Euro

startgeld gekregen van de twee onder-

nemers. Met dit geld mogen zij met

hun achterban communiceren. "Ver-

enigingen kunnen b.v. oproepen plaat-

sen in hun clubblad of op de website,

emails versturen naar hun leden of

posters ophangen in de kantine. Het

succes van de actie hangt nauw samen

met de creativiteit van de vereniging".

Alle klanten, ook zakelijke, van Gall &

Gall en Boek & Co kunnen meedoen

aan de actie. Ze hoeven daarvoor geen

lid te zijn van een van de verenigin-

j Gall & Gall staan kokers bij de

hun kassabon
d l

Gall & Gall en Boek & Co nemen verrassend initiatief

Grote sponsoractie voor 

sportverenigingen van start

Dit weekend starten Gall & Gall en boekhandel Boek & Co met een spon-

soractie waarmee sportverenigingen gezamenlijk 3000 Euro sponsorgeld

kunnen winnen. Iedere klant die één van de deelnemende clubs een

warm hart toedraagt kan deelnemen aan de actie. De club waarvan de

achterban het meest besteed in de winkels helpt zijn of haar club aan een

fors sponsorbedrag.

Paul Bombeld van Boek en Co en Martin Velthoen van Gall & Gall zijn benieuwd naar de creativiteit waarmee sportverenigingen het

sponsorbedrag gaan verdienen.

In Warnsveld doet boekhandel Boek &

Co mee met de kinderboekenweek. Ie-

dereen die voor minimaal tien Euro

aan kinderboeken koopt krijgt het

boekje 'Kaloeha Dzong' van auteur Ly-

dia Rood cadeau. Het boekje is gericht

d en in de leeftijd van acht tot

l gaat over een

titel 'Wat niemand weet'. Het boekje

sluit aan op het Bijbelverhaal over de

Ark van Noach en gelllustreerd door

Annemarie van Haeringen. 

Bij Boek & Co is Irma Heijink-Bloemen-

daal verantwoordelijk voor de inkoop

van kinderboeken.  "Vooral de afgelo-

pen maanden zijn er ongelofelijk voor

leuke boeken uitgekomen. Bij de keu-

ze welke titels we in de winkel gaan

zetten hebben we ons in eerste instan-

tie laten leiden door de grote uitge-

vers. Maar ik en al mijn collega's heb-

ben kinderen variërend van 1 tot 18

jaar. En de kennis die we daarmee ver-

garen, komt tot uiting in een zeer ge-

varieerd en uitgebreid aanbod van

jeugdboeken. In de etalage

l hele leuke ge-

Thema van dit jaar: Boeken vol geheimen

Kinderboekenweek van start

Woensdag 3 oktober start voor de

53e keer in Nederland de Nationale

Kinderboekenweek.  In de biblio-

theken en boekhandels staan tien

dagen lang een veelheid aan kin-

derboeken in de schijnwerpers.

Het thema voor dit jaar is Sub Rosa

- Boeken vol geheimen.

Vele honderden inwoners van Leesten

gaven gehoor aan deze uitnodiging,

waardoor het op diverse plaatsen in de

wijk behoorlijk roze en groen kleurde.

Velen maakten er veel werk van om ex-

tra op te vallen en op die wijze moge-

lijk sneller in de prijzen te vallen. Een

logisch gevolg gezien de zeer aantrek-

kelijke prijzen die in het vooruitzicht

waren gesteld.

DEZE PRIJZEN WAREN NAMELIJK:

•1 x 1 jaar lang gratis boodschappen

(52 x € 50.- per week)

•2 x 1/2 jaar lang gratis boodschappen

(26 x € 50.- per week)

•5 x een boodschappenpakket t.w.v.

€ 100.-.

De prijswinnaars, die uit de vele hon-

derden deelnemers waren geselec-

teerd, werden op donderdag 20 sep-

tember via een brief geïnformeerd dat

ze tot deze groep behoorden. Op zater-

dag 22 september om 15.00 uur werd,

Prijsuitreiking Raamposteraktie

Super de Boer

Leesten
Zaterdag 22 september j.l. om 15.00

uur heeft de feestelijke prijsuitrei-

king plaatsgevonden van de Raam-

posteraktie, welke georganiseerd

werd door Super de Boer Leesten.

Vanwege de opening van de nieuwe

supermarkt in Leesten, werden de

inwoners uitgenodigd een A3-

poster voor hun ramen te hangen,

met de tekst: "Vanaf heden doen

wij onze boodschappen bij Super

de Boer Leesten!"

onder het genot van een kopje koffie,

bekendgemaakt wie welke prijs had

gewonnen.

De hoofdprijs was voor de bewoners

van de Goethesingel 52.

De 2 x 1/2 jaar gratis boodschappen

waren voor de bewoners van De Beek-

oever 40 en Waterkant 14.

De 5 boodschappenpakketten t.w.v.

€ 100.- werden verdeeld over:

De Varentuin 4, Goethesingel 94,

Loverendale 19, De Bosrand 106 en

Ien Dalessingel 271.

Donderdag 27 september 2007
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Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

AutoContact

date

Met één Nederlander en 6 Russen in

de finale was het voor de junior

Jeroen Schreurs uit Hunsel (midden-

Limburg) een onmogelijke opgave ook

nog eens de titel van kampioen Dutch

Open Grolsch Runarchery binnen te

halen. Dit deed hij wel de dag ervoor.

Jeroen werd met zijn 17 jaar wel de

Grolsch Dutch Open kampioen bij de

junioren en zondag mocht hij zich de

nieuwe Nederlands Kampioen noe-

men. De schietmeesters en atleten

van de Russische kernploeg Biatlon en

Runarchery waren afgelopen week-

end oppermachtig. De mate van pro-

fessionaliteit waarmee dit gebeurde,

geeft aan dat deze kernploeg zich heel

serieus voorbereidt op de aankomen-

de winter met alle grote internationa-

le wedstrijden. De runarchery in

Lichtenvoorde bleek voor de Russen

niet meer dan een serieuze, belangrij-

ke training, om de krachten onder

alle omstandigheden te meten, te zijn.

De lage, intense zonnestralen speel-

t boogschietonderdeel de

; het ren-

Zomerse variant biatlon heeft

geen gebrek aan zon

Russen overklassen de Nederlanders op Dutch Open

De wedstrijd en de finale

De finale werd spannend doordat de

Cheranev voordat hij de

één doel van

Hoewel de Russische vrouwen een beter resu
ltaat boekten, was er voor hen geen plaats op

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars         

LICHTENVOORDE

Watersnipstraat 26

CIALE PRIJS!

Colofon
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WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde
Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DEE GELDERSCHEE BODEE enn GELDERSCHEE ACHTERHOEKER

Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 22 7141 AL Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Er komt steeds meer nadruk te liggen

op het streven oudere mensen zo lang

mogelijk zelfstandig te laten wonen.

l dat wonen wat moeilijker

l van organisaties
dat

Compleet Wonen Team officieel g
eïnstalleerd

Aandacht voor zelfstandig blijven 

wonen ouderen

Jubileumkrant

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • www.weevers.nlVoor het concert van de jubilerende chr. zangver. "Looft den Heer"  te Hengelo heeft het bestuur en  dirigente een mooi

programma samengesteld van geestelijke liederen en musical- en operette melodieën. Welke nummers het koor zal

zingen, laat dat nog even een verrassing voor u zijn.

Lady-speaker mevrouw Joke v.d. Velde zal het geheel presenteren.

Kom daarom op zaterdag 27 oktober naar de Remigiuskerk te Hengelo om het program

De entree is gratis en de aanvang is 20.00 uur.
Een aantal nummers uit het programma

en een muziekgroep va d

Jubileumconcert

JUBILEUMCONCERT

Zaterdag 27 oktober 2007Remigiuskerk - Hengelo Gld.

Medewerking verlenen:Carina Numan, pianoMuziekgroep Chr. Muziekver. ‘Crescendo’

Mariska Oolhorst

http://www.contact.nl/specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Weeversdrukker i j

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!
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Thijs Kiers, voorzitter van de straten-
volleybalcommissie, heette iedereen
welkom. De commissie bestaat verder
uit Marjan Lubbers, Renate Besselink,
Marko Versteege en Johan Visschers.
Dit jaar moest de organisatie op zoek
naar een nieuwe hoofdsponsor. De Re-
bo groep was de afgelopen drie jaar
sponsor van het toernooi. Het toer-
nooi leeft enorm in Hengelo en velen
kijken daar jaarlijks naar uit. 

Sponsor Jos Herwers hoefde niet lang
na te denken toen hij door de straten-
volleybalcommissie gevraagd werd
om hoofdsponsor van het toernooi te
worden, vertelde hij tijdens de ope-
ning. “Het toernooi speelt een belang-
rijke rol in het Hengelose dorp. Velen
zijn er bij betrokken. En wat mij ook
aanspreekt van het toernooi, is het so-
ciale contact dat er door ontstaat. Ik
heb het graag gedaan en wens alle

teams een sportief toernooi toe”. 

Evenals de vorige edities, is er ook nu
weer een enorme belangstelling voor
het volleybaltoernooi. Maar liefst 88
teams doen mee die uitkomen in de
verschillende poules. In de komende
twee maanden worden totaal 356 wed-
strijden gespeeld. Zaterdag 31 januari
2009 worden de finales gespeeld. 
Na de officiële opening van het toer-
nooi werden aansluitend de eerste
wedstrijden gespeeld. Het verloop van
het toernooi is online te volgen via de
website van volleybalvereniging DVO:
www.dvohengelo.nl

Herwers Nissan DVO
Stratenvolleybaltoernooi gestart

In sporthal De Kamp in Hengelo is afgelopen vrijdag het startsein gege-
ven voor het 32e Herwers Nissan DVO Stratenvolleybaltoernooi. De ope-
ning van het succesvolle stratentoernooi werd gedaan door wethouder
André Baars met het opslaan van de eerste bal.

Hoofdsponsor Jos Herwers wenst alle teams veel succes.

Sponsor Roozegaarde verbindt al vele
jaren haar naam aan volleybalvereni-
ging DVO. Ook de nieuwe eigenaar An-

dre Riefel draagt de sport een warm
hart toe. De mannenselectie beschikt
nu over shirt, broek, sweater, tas en

een polo in de clubkleuren geel/zwart.
Alles van comfortabele kwaliteitsma-
terialen.

Roozegaarde Sport&Mode steekt
DVO Heren 1 in het nieuw

Staand v.l.n.r.: Andre Riefel (sponsor), Frank Harbers, Cees Tesselaar (trainer/coach), Patrick Maresch, Bram Becker, Emiel Winkelman, Niek
Hulshof. Zittend v.l.n.r.: Simon Franken, Hans Horstink, Norbert van Velzen, Wilbert Vrogten.

VEILIGHEID
De werkgroep veiligheid heeft zich
vooral bezig gehouden met de Wet Vei-
ligheidsregio's en met name het hier-
mee samenhangende concept besluit
veiligheidsregio's. De werkgroep geeft
aan dat de hierin opgenomen op-
komsttijden voor de brandweer in dun
bevolkte gebieden, zoals onder andere
in de gemeenten die deel uitmaken
van de P10, niet realistisch zijn. De P10
gemeenten zullen bij de minister aan-
dringen op differentiatie van deze tij-
den op basis van risico analyses in
plattelandsgemeenten.

KRIMP
De krimp van de bevolking in de P10
gemeenten houdt alle deelnemers be-
zig. De werkgroep demografische ont-

wikkelingen pleit voor kennisuitwisse-
ling tussen de P10 gemeenten. Daar-
voor wordt een netwerk opgezet voor
de beleidsambtenaren uit de P10 ge-
meenten die zich met dit onderwerp
bezig houden. Ook gaat de belangstel-
ling uit naar de tweedaagse VNG-bat-
tle die in januari plaatsvindt in Sluis.
Onderwerp is: "Slimme krimp in Sluis:
een uniek kans?" De kennis en aanbe-
velingen die uit  die bijeenkomst voort
komen, staan op de agenda van de vol-
gende werkvergadering van de P10.

GASTSPREKER
De wethouder toerisme van de ge-
meente Ooststellingwerf, de heer
Sierd van Weperen, heeft een presen-
tatie gegeven over integrale ontwikke-
lingen, met name op het gebied van
recreatie & toerisme. 's Middags heb-
ben de deelnemers een aantal van de-
ze projecten bezocht. De P10 is een sa-
menwerkingsverband van de tien
grootste plattelandsgemeenten van
Nederland. Op www.P-10.eu leest u
meer over de werkgroepen en de deel-
nemende gemeenten.

Veiligheid en krimp op agenda

Tweede werkvergadering P10
Op woensdag 19 november heeft de
P10 haar tweede werkvergadering
gehouden in de raadzaal van Oos-
terwolde. Tijdens de werkvergade-
ring hebben de kennis- en inhou-
delijke groepen de stand van zaken
aangegeven.

Er waren grote verschillen bij de 450
mensen die mee hebben gedaan, va-

riërend van 40 tot en met 600 kilo-
gram. Er zijn vier winnaars, die alle
vier 123,5 kilogram ingevuld hadden.
Dit zijn Sander Hofs uit Bekveld, T. v.d.
Mey uit Vorden, Jan Raterink uit Lo-
chem en Henk Holtermann uit Baak. 
De prijswinnaars kunnen hun prijs
ophalen bij de familie Garritsen,
Wolfsstraat 5, Toldijk.

Slachtvisite Vleesboerderij Garritsen

Uitslag prijsvraag

De uitslag van het raden van het ge-
wicht van het varken, dat op 8 no-
vember jl. aan de ladder hing voor
de boerderij tijdens de slachtvisite
is bekend. Het woog 123,6 kilo-
gram.

Tussen de vele wedstrijdformulieren die in de bus werden gedaan, zaten vier winnaars.

Weeversdrukker i j

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!



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

Met bussen en auto's kwamen de leer-
lingen naar Vorden, vanuit Zelhem,
Hengelo, Ruurlo, Zutphen, Warnsveld
en andere omliggende plaatsen. De
leerlingen van de drie basisscholen in
Vorden kwamen vanzelfsprekend met
de fiets.
Beide gebouwen van 't Beeckland wer-
den tijdens deze dagen ingezet. In het
gebouw aan het Hoge werden diverse
minilessen gegeven in theorievakken,
zoals natuur-scheikunde, biologie en

Duits. Aan de Nieuwstad staat het ge-
bouw voor de beroepsgerichte vakken.
De basisschoolleerlingen konden hier
kennismaken met de drie sectoren die
't Beeckland biedt: Zorg & Welzijn,
Handel & Verkoop en Groen. Een klei-
ne greep uit de mini-lessen die de leer-
lingen hier konden kiezen: EHBO, be-
reiden van hapjes, kalligraferen, kas-
sabediening, metselen, boter maken
en paardrijden. Het feit dat de kinde-
ren zelf aan de slag konden tijdens de-

ze lesjes werd zeer gewaardeerd door
hen zelf en hun begeleiders. 
Een groot aantal leerlingen van 't
Beeckland werkte mee aan het slagen
van deze dagen: zij werden ingezet als
gids, hulp tijdens de mini-lessen of lie-
ten zich van hun beste kant zien tij-
dens de show die in de pauze werd ge-
houden. Onder andere het solo-optre-
den van Cleo Vlogman maakte grote
indruk. Iedereen die de school wil be-
kijken, is welkom tijdens de Open
Avond die wordt gehouden op vrijdag
6 februari van 18.30 tot 21.30 uur.
Beide gebouwen zijn dan open voor
belangstellenden.

Basisschoolleerlingen naar
't Beeckland

Donderdag 20 en vrijdag 21 november was het een komen en gaan van
basisschoolleerlingen uit groep  7 en 8 op 't Beeckland in Vorden. Tijdens
die twee dagen werden op de VMBO school "openbare lesjes" georganiseerd.

Onder de gemeentelijke accommoda-
ties vallen ondermeer de scholen,
dorpshuizen, bibliotheken, peuter-
speelzalen, mortuaria, kerktorens, ge-
meentehuis, gemeentewerf, brand-
weerkazernes, sporthallen, zwemba-
den, gymzalen, buitensportaccommo-
daties zoals voetbalvelden en tennis-
velden. Het beheer en onderhoud van
deze gemeentelijke accommodaties
waren tot nu toe nog verschillend ge-
regeld. Vanwege de herindeling wordt
er naar gestreefd om hierin meer har-
monisatie te krijgen.
In de nota worden de randvoorwaar-
den geformuleerd, die erop gericht
zijn om meer duidelijkheid, uniformi-
teit, efficiëntie en beheersbaarheid
van het beleid en de inzet rondom de
gemeentelijke accommodaties te ver-
krijgen.
De verschillende soorten accommoda-
ties zijn per cluster nader uitgewerkt.
Omdat de nota zoveel clusters omvat
wil het CDA Bronckhorst zich tijdens
deze bijeenkomst beperken tot de ge-
meentelijke binnen- en buitensportac-
commodaties.

Vooral de plannen rondom de binnen-
en buitensportaccommodaties zoals:
de voetbalvelden, de tennisvelden, de
sporthallen, de gymzalen en de zwem-
baden, kunnen gevolgen hebben voor
de gebruikers van deze accommoda-
ties. Onze gemeente heeft een groot
aantal actieve sportverenigingen met
vele leden. Daarom wil het CDA
Bronckhorst een openbare bijeen-
komst organiseren om met betrokke-
nen en belangstellenden over de sport-
accommodaties te discussiëren.
Wethouder Peter Glasbergen zal een
inleiding houden over het beleid t.a.v.
de gemeentelijke accommodaties in
het algemeen en de sportaccommoda-
ties in het bijzonder. En wat dit gaat
betekenen voor de gebruikers.
Barry Leenders, medewerker van de
Gelderse Sportfederatie, zal ingaan op
de voor- en nadelen van privatisering
van sportaccommodaties of onderde-
len ervan.

Paul Seesing, fractievoorzitter van het
CDA, zal in het kort de visie van zijn
partij schetsen.
Na de inleidingen is er gelegenheid tot
het stellen van vragen.

Deze openbare bijeenkomst wordt ge-
houden op dinsdag 25 november in
partycentrum Langeler Spalstraat 5 te
Hengelo. Aanvang 20.00 uur.

CDA organiseert bijeenkomst
over de sportaccommodaties 
in Bronckhorst
De gemeenteraad van Bronckhorst
zal in de raadsvergadering op 27
november a.s. de nota Vastgoed- en
accommodatiebeleid van de ge-
meente Bronckhorst behandelen
en vaststellen.

De uit Zwiep afkomstige Dinie Hid-
dink, die ook wel de Annie M.G.
Schmidt uit de Achterhoek wordt ge-
noemd, treedt donderdagavond op sa-
men met de musici, Willem te Voort-
wis en Yolanda Tangelder uit Winters-
wijk, cabaretier Erik Knoef uit Vorden
en Presentator Arie Ribbers uit Bar-
chem. Decennialang blonk ze uit met
haar warme en hilarische verhalen en
gedichten bij "Theater onder de mo-
len" in Linde, ze geniet niet alleen be-
kendheid in de Achterhoek, maar ook
in de provincie Utrecht, Overijssel en
Twente hebben ze haar vertelkunst
ontdekt. Ze vertelt verhalen uit de ou-
de tijd alsof het gisteren gebeurde.
Maar er zijn maar weinig conferen-
ciers in de Achterhoek die zo intens en
humoristisch kunnen vertellen als Di-
nie. Ze vertelt verhalen en gedichten
op de manier van Toon Hermans, her-
kenbaar en komisch maar altijd uit
het leven gegrepen. Haar levensechte
repertoire lijkt onuitputtelijk en is on-
vergetelijk. Een deel van haar werk is
vastgelegd op de DVD "Zwarvers in de
Nacht", die werd samengesteld door
Fons Rouwhorst uit Vorden. Het reper-
toire wordt ondersteund door schitte-
rend beeldmateriaal. Deze visuele on-
dersteuning maakt het werk van Di-
nie tot een levensecht portret.

VOORDRAGEN
Een vrouw die vanuit haar emotie
voordraagt. In het dialect. Wat in woor-
den niet tot uitdrukking komt, weet zij
over te brengen door lichaamstaal, oog-
opslag of mimiek. Woorden en uit-

drukking die voor toehoorders die de
streektaal niet spreken onbegrijpelijk
zijn, verklaart zij tussen de regels door.
Op de uitdrukking 'als keuntjes los in 't
schot', bijvoorbeeld - het gaat over een
bruidsjapon - laat zij volgen 'een lage
hals'. Vijftig jaar geleden vormden de
kinderen van de zondagschool in Bar-
chem haar eerste publiek. Ze kon
prachtig kerstverhalen vertellen en
zoiets gaat snel rond. Het duurde niet
lang of Hiddink vierde Kerst met tal
van verenigingen. In die tijd, eind jaren
zestig, las zij voor uit het boek De Grij-
ze Hoeve, van schrijfster J.P. Zomers-
Vermeer. En heel toevallig, zij woont te-
genover de Lochemse schouwburg,
kwam daar een spreker niet opdagen
voor een groep ouderen. Een plaatsver-
vangster was snel gevonden. Op slag
werd Hiddink een veel gevraagd voor-
drachtskunstenares. Droeg zij aanvan-
kelijk werk van anderen voor, steeds
meer brengt zij eigen werk. 'Ik ben ou-
der geworden', verklaart zij. 'De strebe-
rieje is d'r af'. Dit zelfvertrouwen straalt
zij uit tijdens haar optreden. 'Van huis
uit durfde ik als Achterhoeker nauwe-
lijks mijn hoofd boven het maaiveld uit
te steken. Bang dat mijn hoofd werd af-
geschoren. Die tijd is voorbij'. Zij heeft
een duidelijke boodschap: 'Ik wil het
goede in de mens zien. Het repertoire
op de dvd  "Zwarvers in de nacht" be-
staat uit drie gedichten, die te beluiste-
ren zijn en ondersteund worden door
middel van beeldmateriaal. De titels
van de drie gedichten zijn; Boom, Mien
Mooders Handen en Achterhook. En
drie verhalen waaronder twee live-op-
tredens van Dinie Hiddink in Groenlo.
Er is een boekje bij de dvd, waarin de
verhalen en gedichten worden om-
schreven. De dvd is vanaf vrijdag bij de
Bruna in Vorden te koop.

DVD presentatie verhalen-
vertelster Dinie Hiddink
Donderdagavond 27 november is
in de schouwburg in Lochem de
dvd presentatie "Zwarvers in de
nacht" van Dinie Hiddink.

De Argentijnse Tango vindt zijn oor-
sprong op straat en in salons. Astor Pi-
azolla heeft de tangomuziek naar het
concertpodium weten te brengen,
waar het niet meer weg te denken is.
Tango Rosa Rio speelt deze vurige mu-
ziek met diepgang en het belooft te
swingen en te spetteren op het podi-

um. Tijdens het programma "Piazolla:
a portrait in music" brengt het kwar-
tet onder andere Adios Nonino, Milon-
ga del Angel, Fracanapa ten gehore en
Rosa Rio, waarnaar het ensemble is
vernoemd. Naast de muziek van Piaz-
zolla worden ook danstango's van an-
dere componisten en speciale arrange-
menten gespeeld. U kunt genieten van
een virtuoos kwartet, dat de speciale
techniek beheerst om de instrumen-
ten zowel melodisch als ritmisch te be-
spelen. Zondagmiddag 7 december in
het Kulturhus, Nieuwe Weg 5, Ruurlo.
Kaartverkoop: Alex Schoenmode,
Dorpsstraat 21, Ruurlo; Groot Jebbink
Bloemen, Dorpsstraat 57, Ruurlo of
via: www.kunstkringruurlo.nl en op 7
december aan de zaal (indien er nog
plaatsen beschikbaar zijn).
Voor meer informatie: B. Bodegom
0573-452268.

Optreden Kwartet Tango
Rosa Rio te Ruurlo
Tango Rosa Rio is het eerste vrou-
welijke tangokwartet ter wereld.
Op viool, contrabas, bandoneon en
piano vertolken Marieke de Bruijn,
viool, Suze Stiphout, contrabas, Jac-
queline Ebeling, bandoneon en
Pauline Post, piano gepassioneerd
de prachtige tangomuziek van As-
tor Piazzolla. Zij wisselen de mee-
slepende muziek af met een verha-
lende uitleg, waardoor het publiek
helemaal op kan gaan in de wereld
van de tango.

SOCII
Brummen 5 - Socii 5: 6-0.

Programma 30 november:
Socii 1 - Etten 1; Socii 2 - Westervoort 4.
Socii 3 - Dierense B. 4; SHE 5 - Socii 4.
Oeken 4 - Socii 5.

Vo e t b a l

DIEPENHEIM
Konijnen:
Vlaamse Reus: 1xF, 2xZG. Wener: H.
Nijenhuis 2xF, 3xZG. Rode Nieuw Zee-
lander: J. Bakering 1xZG,1xG, G. Lense-
link 1xF, 2xZG. Alaska: J. Bakering 1xF,
2xZG, 3xG. Hollander: H.W. Sloetjes
1xF, 1xZG, 1xG, T. Zevenhoeken 2xF,
2xZG. Hulstlander: A.Dijkstra
3xZG,2xG.
Cavia's:
Borstelhaar: M.D. Zevenhoeken 2xZG,
2xG.

MIDDEN VELUWE SHOW
APELDOORN:
Dwerghoenders: 
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst 1xF,
1x ZG, 2xG.
Konijnen:
Franse Hangoor: Bram Bruisma 1xF, R.
Bruinsma 1xF, 2xZG, Jelle Bruinsma
1xF. Hollander: Th. Janssen 6xF, 4xZG
Nederlandse Hangoor Dwerg: Sven
Janssen 3xZG, 4xG. Kleurdwerg: H.
Gubbels 3xZG, 2xG.

VAN PALLANDTSHOW
VARSSEVELD
Hoenders:
Wyandotte: B. Wassink 1xZG, 1xG.
Dwerghoenders: 
Appenzeller spitskuif: H. van Olst  1xF,
4xZG.

Konijnen: 
Franse Hangoor: R. Bruinsma 1xF,
2xZG, 1xG, Bram Bruinsma 1xF, Jelle
Bruinsma 1xZG.

PELS EN PLUIM LAREN
Dwerghoenders:
Wyandotte kriel: T. Zevenhoeken
3xZG.
Konijnen:
Hollander: T. Zevenhoeken 2xZG,1xG.
Cavia's:
Borstelhaar: T. Zevenhoeken
2xZG,1xG.

PEKLO LOCHEM
Hoenders:
Twents Hoen: D.J. Lijftogt 1xF,2xZG.
Wyandotte: H. Berenpas 3xG. Modern
Engels Vechthoen: Fam. van Heerde
1xF,1xG.
Dwerghoenders:
Hollandse kriel: H.J. Pardijs 2xG
Orpington kriel: B. van Dijke
3xF,6xZG,8xG 
Sebright kriel: H.J. Pardijs 1xG
Amrock kriel: H.J. Pardijs
1xF,5xZG,3xG
Wyandotte kriel: H. Berenpas
1xF,4xZG,3xG
Oud Engels Vechtkriel: Fam. van Heer-
de 1xF,1xG.
Oorspronkelijke Duiven:
Lachduif: H.J. Pardijs 2xZG.
Sierduiven:
Altenburger Trommelduif: M.J.A. Jan-
sen 4xZG,2xG.

Vinkduif: J. Pardijs 5xZG,4xG.
Konijnen:
Gele van Bourgondie: W. Boersma
2xF,4xZG. Wener: H.J. Nijenhuis
1xF,2xZG,5xG. Rode Nieuw Zeelander:
G. Lenselink 6xF,1xZG. Alaska: H. Par-
dijs  1xZG,2xG. Angora: Comb. 't Wol-
letje 2xZG. Hollander: K. Hietbrink
1xF,7xZG,  A.J. Everink 2xZG,2xG, T.
Janssen 4xF,2xZG. Angora Dwerg :
Comb. 't Wolletje 1xZG. Nederlandse
Hangoordwerg: J. Grobben 1xZG,2xG.
Kleurdwerg: J.Grobben 1xF,1xG.

PKV

Muziekvereniging Jubal uit Vierak-
ker/Wichmond organiseert samen
met Vrouwenkoor AmaZing uit
Drempt een adventsconcert op za-
terdag 13 december a.s. in de Ne-
derlands Hervormde kerk in Wich-
mond.

Aanvang 20.00 uur. Er wordt afwisse-
lend muziek gemaakt en gezongen,
daarnaast is er ruimte voor samen-
zang. Halverwege het programma is er
een pauze om elkaar te treffen onder
het genot van koffie of thee. Het con-
cert zal een warme uitstraling hebben
en de muzikale toon zal u zeker raken.
Iedereen is welkom.

Adventsconcert
Wichmond
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 29 november
in het café

Lady & de
Vageband

In de discotheek

D.J. René Vrieso
van de Baja club R’dam!

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

VELGENSTUNTHAL.NL
Bestel nu uw winterset!!

(stalen velgen met winterbanden)

Goedkoper kan niet!! 
Ga naar: www.velgenstunthal.nl

Of bel: 06-20783740

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl

SPEELGOED VOOR SINTERKLAAS
NU MET GRANDIOZE SPAARAKTIE: 20% VOORDEEL OP UW SPEELGOEDAANKOPEN (VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN)

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

Zelhemseweg 22a, 7255 PT  Hengelo (Gld.). Telefoon (0575) 44 16 88 Eerbeekseweg 19, 6971 LB  Brummen. Telefoon (0575) 56 14 98

WWWIIIJJJ    HHHEEEBBBBBBEEENNN
SSSTTTAAAPPPEEELLLSSS   

KKKOOORRRTTTIIINNNGGG!!!!
midden in het   hart   van Bronckhorst



met één inlogcode via internet zaken
doen met steeds meer overheids-
instellingen. Of het nu gaat om
het aanvragen van een vergunning,
het regelen van de kinderbijslag of
online inzage in je pensioen; DigiD
maakt het mogelijk. 

Op www.digid.nl kunt u een persoon-
lijke DigiD inlogcode aanvragen.
Vervolgens kunt u de toegestuurde
activeringscode ook weer activeren
op www.digid.nl. Meer informatie
over DigiD vindt u op www.digid.nl.

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

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

fax (0575) 75 05 99

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 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

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 ontwikke-

ling, 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: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Coalitiepartij PvdA Bronckhorst
heeft al heel snel een opvolger ge-
vonden voor de onlangs vertrokken

wethouder Dik Nas. De fractie heeft
naar een kandidaat gezocht die goed
in het PvdA-profiel past en veel
affiniteit heeft met de portefeuille
Wmo, welzijn, inkomen en zorg.
Anne van Kuil past prima in dit profiel.
Zij is bekend uit de Doetinchemse
politiek. Van 1982 tot 2004 was zij
achtereenvolgens raadslid, fractie-
voorzitter en wethouder en heeft
zij altijd de sociale portefeuilles
behartigd. Anne van Kuil wordt door
de fractie van de PvdA in de raads-
vergadering van 27 november a.s.
voorgedragen.

Anne van Kuil (62) 
nieuwe wethouder PvdA

Jaarlijks worden in Nederland
15.000 mensen getroffen door een
hartstilstand. Dit kan overal gebeu-
ren: thuis, als u aan het sporten bent
of tijdens het werk. Bij hartfalen is
snelle en doeltreffende hulp binnen de
eerste zes minuten van levensbelang.

Het hulpsysteem Hartveilig wonen
Hartveilig wonen is een hulpsysteem
waarbij vrijwilligers in uw omgeving
snel ter plaatse kunnen zijn om
iemand met een hartstilstand te
reanimeren. Bij hartproblemen is
deze snelle eerste hulp, totdat de
ambulance arriveert, onmisbaar en
vaak levensreddend! Als de vrijwil-
ligers gebruik kunnen maken van
Automatische Externe Defibrillators
(AED's) is de overlevingskans nog
groter. Het apparaat geeft de patiënt
een stroomstoot, waardoor het hart
weer een normaal ritme kan krijgen.
Voor de bediening van het apparaat
en om te weten wat het apparaat kan
en doet is het nodig een korte cursus
te volgen.

Hoe werkt Hartveilig wonen
Bij verdenking van een hartstilstand
alarmeert de meldkamer van 112
de tien dichtstbijzijnde opgeleide
en geregistreerde vrijwilligers.
Zij ontvangen een sms-bericht op
hun mobiele telefoon met de locatie
van het slachtoffer of de locatie van
de dichtstbijzijnde AED. Hierdoor is
altijd snel iemand ter plaatse om te
reanimeren en kan een ander zorgen
dat de AED zo snel mogelijk op de
juiste plaats is.

Gezamenlijk initiatief
Hartveilig wonen is een gezamenlijk
initiatief van de Veiligheidsregio Noord
en Oost Gelderland, Ambulancezorg
Noord en Oost Gelderland, Genees-
kundige Hulpverlening bij Onge-
vallen en Rampen en RAV Noord en
Oost Gelderland. Organisaties die
staan voor deskundige dienstver-
lening. In nauwe samenwerking
met de gemeente Bronckhorst,
EHBO, het Rode Kruis en de stichting
Reanimatie Zelhem hebben zij nu
in Bronckhorst een begin gemaakt
met het opzetten van een Hartveilig
wonen reanimatienetwerk van
vrijwilligers. 

Vrijwilligers gezocht
Voor het project zijn meerdere vrij-
willigers nodig! Wilt u eerste hulp
verlenen aan bewoners van uw
directe woonomgeving door te
reanimeren of een AED te bedienen?
Dan zijn de organisatoren van het
nieuwe reanimatienetwerk in onze
gemeente op zoek naar u! 

Wat is nodig om deze hulp te
kunnen verlenen? 
• u beschikt over een mobiele

telefoon, waarmee u sms-
berichten kunt ontvangen.
Vrijwilligers worden via sms-
berichten ingeschakeld 

• u kent de straten in uw directe
woon- en/of werkomgeving 

• u bent gezond en kunt zich
kortdurend flink inspannen 

• u bent bereid om een training
van vier uur te volgen (de trai-
ning 'Basale reanimatie en AED-
bediening'). Als u al in het bezit
bent van een geldig diploma
'Basale reanimatie en AED-
bediening' van de Nederlandse
Reanimatieraad (NRR), dan
hoeft u de training niet te vol-
gen. U kunt zo in het systeem
opgenomen worden. De trainin-
gen starten vanaf begin 2009.
Na de training kunt u eerste
hulp verlenen door te reanime-
ren en een AED bedienen.

Meldt de AED in uw organisatie
aan 
Naast vrijwilligers zijn de organi-
satoren ook op zoek naar AED's
die in Bronckhorster organisaties/
instellingen aanwezig zijn en in
het project mogen meedraaien.
Op scholen, bedrijven, kerken,
sportcomplexen zijn AED's aan-
wezig. Bent u in het bezit van een
AED en bereid om uw AED ten
behoeve van Hartveilig wonen te
laten registeren, meldt u dan aan!

Start en aanmelden
Het is de bedoeling om vanaf 
1 februari 2009 te starten met
Hartveilig wonen in Bronckhorst. 
Op 19 januari 2009 om 19.30 uur is 
in zaal Langeler in Hengelo een
voorlichtingsavond over dit project.
Als u geïnteresseerd bent om mee
te doen aan Hartveilig wonen, dan
bent u van harte welkom om tijdens
deze avond aanwezig te zijn. 

Wilt u:
• zich opgeven als vrijwilliger
• de AED van uw organisatie/

instelling aanmelden
• zich eerst aanmelden voor het

bijwonen van de voorlichtings-
avond over Hartveilig wonen
neemt u dan voor 1 januari 2009
contact op met projectmanager
Tine Oldekamp van Hartveilig
wonen, tel. (0525) 68 66 53 
(algemeen informatienummer) of 
e-mail: projectgroepaed@live.nl.
U kunt ook de website 
www.ravnog.nl raadplegen. 
Zij zien uw reactie heel graag
tegemoet!

Hartveilig wonen: ook in uw omgeving
Meldt u zich aan om (buren)hulp te verlenen bij hartklachten?

Volgende week lanceert de 
gemeente haar nieuwe website op
www.bronckhorst.nl. De site biedt
dan onder meer de mogelijkheid om
enkele gemeentelijke producten
volledig digitaal met ons te regelen.
Bijvoorbeeld diverse uittreksels en
uw binnengemeentelijke verhuizing. 

Voor een aantal online producten is
het nodig een DigiD inlogcode in te
vullen. Heeft u deze al? DigiD staat
voor Digitale Identiteit. Het is een
gemeenschappelijk systeem voor de
overheid, waarmee overheidsinstel-
lingen de identiteit van burgers kun-
nen verifiëren op internet. U kunt

DigiD straks nodig voor nieuwe website
Bronckhorst

Onlangs heeft de gemeente de
glasbak in Halle-Heide verwij-
derd. De eigenaar van de grond,
waar de glasbak stond, heeft de
gemeente dit gevraagd in ver-
band met de bouw van woningen
op deze locatie. 

De glasbak stond bij supermarkt
Brunsveld. De supermarkt is al
een tijd weg en uit overzichten
die wij regelmatig van afvalinza-
melaar Berkel Milieu ontvan-
gen, blijkt dat in de bak weinig
glas wordt gedeponeerd. 

We hebben onderzocht of het
mogelijk is de glasbak op een
andere plek in Halle-Heide neer
te zetten. Helaas is gebleken dat
op grond van verkeersveiligheid
en om afvaltechnische redenen
geen geschikte locatie voorhan-
den is. 

Inwoners kunnen hun glas in het
vervolg naar voorzieningen in de
omgeving (Halle of Zelhem)
brengen als zij boodschappen
doen of hier langs komen. Mocht
u van mening zijn dat de glasbak
toch terug moet komen, dan
vernemen wij dat graag voor 
15 december 2008. 

U kunt hiervoor een mail sturen
naar e.mol@bronckhorst.nl of
bellen met de heer E. Mol van de
gemeente, tel. (0575) 75 03 13.

Inwoners 
Halle-Heide 
voor glas 
naar Halle 
of Zelhem



Alle gemeenten van Nederland
hebben van het rijk eenmalig de
mogelijkheid gekregen om mensen
met een laag inkomen 50 euro extra
te geven. De gemeente Bronckhorst
vindt het van groot belang om
aandacht te hebben voor de
financiële positie van mensen met
de laagste inkomens en maakt dus
graag gebruik van deze regeling. 
B en w besloten dit vorige week.
Bronckhorster huishoudens met
een inkomen tot 120% van het
sociaal minimum kunnen hierdoor
in december een extra bedrag van
50 euro op hun rekening over-
gemaakt krijgen! Fijn natuurlijk,
omdat deze laatste maanden van
het jaar vaak dure tijden zijn. 

Hoe?
Inwoners van de gemeente die in
2008 een toekenning op de
aanvraag Declaratieregeling
hebben gekregen hoeven niet te
reageren. Zij krijgen dit bedrag van

50 euro automatisch op hun
rekening overgemaakt!

Heeft u een laag inkomen, maar in
2008 geen aanvraag Declaratie-
regeling ingediend en wilt u graag
weten of u in aanmerking komt voor
deze bijdrage, kijkt u dan op de
website www.50eurovoorminima.nl.
U kunt berekenen of u in
aanmerking komt. Een aanvraag-
formulier kunt u vervolgens
telefonisch opvragen bij de
gemeente: (0575) 75 02 50. Ook kunt
u het aanvraagformulier down-
loaden via www.bronckhorst.nl. 
Het formulier kunt u tot 31 december
2008 opsturen aan de gemeente
Bronckhorst, afdeling Werk,
inkomen en zorg, Postbus 200, 
7255 ZJ Hengelo (Gld). 

Doen! Wij hopen dat zoveel
mogelijk mensen met een
minimuminkomen zich
aanmelden. U heeft er recht op!

50 euro voor alle minima 
Heeft u een minimuminkomen, 
dan heeft u recht op deze extra bijdrage!

Direct na de herindeling in 2005
stelde de gemeente een monumen-
tencommissie in. De taken van de
monumentencommissie strekken
zich uit over de gemeentelijke
monumentenverordening en de
Monumentenwet van 1988. Het
reglement van de verordening regelt
de taak, de samenstelling en
werkwijze van de monumenten-
commissie. Het college benoemt de
leden van de monumentencommis-
sie voor een zittingsperiode van vier
jaar. Herbenoeming is mogelijk. 

De gemeente vindt dat de continuï-
teit gewaarborgd moet worden en
dat voldoende doorstroming van de
leden van de gemeentelijke monu-
mentencommissie noodzakelijk is.

Daarom zoeken wij vier nieuwe
leden voor onze gemeentelijke
monumentencommissie 

Om deze vacatures op te vullen
zoeken wij enthousiaste personen,
liefst met een archeologische,
kunst-, cultuur- of bouwhistorische
achtergrond. Wij zoeken deskun-
digen die beschikken over de
benodigde vaardigheid en ervaring
om voorgelegde bouwplannen te
kunnen beoordelen en over de
herselectie van de gemeentelijke
monumentenlijst te kunnen
adviseren. Vanwege de geografische
spreiding ontvangen wij graag
reacties van inwoners uit de
gebieden Hengelo (Gld), Hummelo
en Keppel of Zelhem.

De monumentencommissie bestaat
uit negen personen. De commissie
vergadert maandelijks, op iedere 
3e woensdagmorgen van de maand. 
De vergaderingen zijn openbaar. 
Voor het bijwonen van de
vergaderingen verstrekken wij een
vergoeding. Schriftelijke reacties
kunt u vóór 3 december 2008 richten
aan b en w van Bronckhorst,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
of per e-mail: 
sollicitaties@bronckhorst.nl

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de heer 
C. Hofs, secretaris van de
monumentencommissie, 
tel. (0575) 75 03 52.

Gaan gemeentelijke monumenten u aan het hart?
Gemeente Bronckhorst zoekt vier leden voor de
gemeentelijke monumentencommissie

Zoals wij al eerder publiceerden is
de gemeente bezig met het maken
van een compleet nieuw bestem-
mingsplan voor het gehele buiten-
gebied van Zelhem (ca. 10.000 ha
van onze gemeente). Van 6 novem-
ber t/m 17 december a.s. ligt het
voorontwerp bestemmingsplan voor
vrijwel het gehele buitengebied van
Zelhem en Halle bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ont-
wikkeling in het gemeentekantoor
ter inzage. U kunt alle stukken
ook inzien op onze website 
www.bronckhorst.nl. 

Op 3 november jl. organiseerde
de gemeente een informatieavond
over dit plan in Het Witte Paard in
Zelhem. Deze werd goed bezocht.
Ongeveer 180 bewoners, boeren en
andere belanghebbenden hebben
zich deze avond laten informeren
over de betekenis van dit plan voor
hun woning of agrarische
(bouw)perceel. Sinds het begin van
de terinzagelegging hebben ook al
veel mensen de weg naar het ge-
meentekantoor gevonden om nade-
re informatie over de bestemming
van hun gronden te krijgen. 

Voorbeeld van wijziging
Op de foto hierboven ziet u een voor-
beeld van een wijziging bij de actua-
lisering van dit bestemmingsplan.
Bij het ontbreken van een actieve
milieuvergunning of -melding in het
kader van de Wet milieubeheer, is

de agrarische bestemming omgezet
in de bestemming 'burgerwoning'.
De bestemming van deze feitelijke
situatie biedt meer rechtszekerheid
dan een onterechte agrarische be-
stemming. Zo kunt u bijvoorbeeld
uw woning niet verbouwen als u
geen boer meer bent en uw locatie
nog wel een agrarische bestemming
heeft. Wij leggen u graag de gevol-
gen van deze of andere situaties uit.  

Als u nog niet bent geweest, kunt u
het voorontwerp bestemmingsplan
Buitengebied Zelhem komen inzien
of op onze site nakijken. Indien u
een mondelinge toelichting wenst,
verzoeken wij u van tevoren een 
afspraak te maken via telefoon-
nummer (0575) 75 02 50. 

U kunt het voorontwerpbestem-
mingsplan nog t/m 17 december
a.s. inzien en daarop bij voorkeur
schriftelijk reageren. Maar u kunt
uw mening over de plannen (zowel
positieve opmerkingen als eventuele
bezwaren) ook mondeling kenbaar
maken aan de medewerkers van
de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling in het gemeente-
kantoor.

Als u in het gebied woont of daar
belangen heeft, adviseren wij u
zeker het bestemmingsplan in te
komen kijken!

Veel belangstelling voor inspraak 
voorontwerp bestemmingsplan
Buitengebied Zelhem

Sirenetest
Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente Bronckhorst. De
sirenes geven dan één luid alarm dat
1 minuut en 26 seconden te horen is.
Omdat het om een test gaat, hoeft u
geen actie te ondernemen. Het
maandelijkse alarm heeft tot doel
het landelijke waarschuwings- en
alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid en
weet wat u moet doen als de sirene
gaat in geval van een ramp: 'Ga di-
rect naar binnen, sluit ramen en
deuren en zet de radio of TV op om-
roep Gelderland'. Via deze omroep
wordt u op de hoogte gehouden van
de ramp en ontvangt u zonodig in-
structies. Op maandag 1 december
a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

Bluswateronderzoek in buitengebied 
Bronckhorst
De brandweer van de gemeente
Bronckhorst doet onderzoek naar
de bluswatervoorziening in het bui-
tengebied. Bij een brand dient de
brandweer snel over bluswater te
kunnen beschikken. Gezien de uit-
gestrektheid van het buitengebied
en beperkte aanwezigheid van vol-
doende bluswatervoorzieningen,
kan deze toevoer enige vertraging
opleveren. De brandweer wil daar-

om ook alternatieve bluswatervoor-
zieningen in kaart gaan brengen. 
Voor dit onderzoek heeft de brand-
weer informatie nodig die niet bij
haar bekend is. Woont u in het
buitengebied en heeft u een bereik-
bare beregeningspuls of andere
bronnen die de brandweer in geval
van nood als bluswatervoorziening
mag gebruiken, dan wil de brand-
weer dit graag weten. Mogen zij op

uw medewerking rekenen? Geef dit
voor eind november a.s. aan ons
door. 

Voor aanmelding of meer informa-
tie kunt u contact opnemen met de
heer R. Dijkman van de brandweer
Bronckhorst, tel. (06) 20 39 19 62 
of via e-mail: 
robert.dijkman@bronckhorst.nl

Het zandwegenproject Kroel'n in 
't zand is inmiddels opgestart. 
In dit project bekijken de gemeenten
Bronckhorst, Berkelland, Lochem
en Zutphen hoe zij de zandwegen op
hun grondgebied de komende jaren
gaan inrichten en beheren en welke
functies deze wegen krijgen/houden.
Op 8 december a.s. begint ingenieurs-
bureau Arcadis met een inventarisatie
van de zandwegen. Zij gaan van alle
openbare zandwegen in het nationaal
landschap De Graafschap, waarvan
ook een deel in onze gemeente ligt,
in beeld brengen hoe de wegen zijn
ingericht. Daarbij kijken zij ook naar
de huidige onderhoudsstaat van de
zandwegen. De inventarisatie gebeurt
grotendeels in december, mogelijk

met een uitloop naar de eerste helft
van januari. Alle wegen worden
daarbij met een auto afgereden. Van
bijzonderheden maakt Arcadis foto's
en ze onderzoekt met een handboor
de ondergrond van de wegen. Begin
2009 organiseren de deelnemende
gemeenten enkele informatieavonden,
waarin u uw ervaringen met, en kijk
op, zandwegen met ons kunt delen.
Dit nemen we mee in verdere plannen.
Meer informatie over de informatie-
bijeenkomsten volgt later op deze
gemeentepagina's. Voor nadere info
over het project Kroel'n in het zand
kunt u contact opnemen met project-
leider Fred Eggink van de gemeente
Bronckhorst, tel. (0575) 75 03 76.

Veldinventarisatie zandwegen van start



Nederland staat de komende
maanden in het teken van de
feestelijke campagne waarin
Nederlanders samen met hun buren
energie besparen: het Nationale
Klimaatstraatfeest. Uw gemeente
ondersteunt deze landelijke actie
van harte en roept u op ook mee te
doen! B en w besloten dit onlangs.
“Het is niet alleen goed voor de
portemonnee en de saamhorigheid,
maar ook voor het klimaat! Klimaat-
verandering kunnen we alleen
stoppen als iedereen z'n steentje
bijdraagt. Door energie te besparen
of door te kiezen voor duurzame
energie. En dat dit ook nog eens leuk
is, daar draait het Klimaatstraat-
feest om. Er worden geen kilowatts
geteld, maar vooral leuke ideeën en
samenwerkingsvoorstellen”, zegt
André Baars wethouder milieu. 

Wat staat op stapel?
Sinds eind oktober 2008 kunnen alle
straten van Nederland vijf maanden
lang meedoen als Klimaatstraat. 
De opdracht is eenvoudig: ga met
zoveel mogelijk buren aan de slag
om energie en geld te besparen.
Vijfhonderd straten met de meeste
'klimaatpunten' winnen een
Klimaatstraatfeest op 16 mei 2009.
En de allerbeste straat krijgt een
swingend Superstraatfeest met een
liveoptreden van een bekende
artiest. De actie wordt ondersteund

door tv-zender SBS6.
In het programma
Piets Weerbericht
komt wekelijks een
Klimaatstraat-item.

Hoe werkt het?
U kunt zich alleen of
met uw buren opgeven
en meedoen via de
website www.klimaat-
straatfeest.nl. 
Deze site staat vol
adviezen en tips. Er zijn
verschillende manieren
om klimaatpunten in de wacht te
slepen: door energie te besparen 
en door op de site testjes over
energiegebruik te doen. Maar
samenwerking in de buurt levert ook
punten op: hoe meer buren met
elkaar samenwerken, hoe meer
punten! 

De gemeente werkt samen met u
hard aan een duurzame gemeente.
Inspireer uw buren en meldt u nu
aan voor het Klimaatstraatfeest! De
gemeente heeft er voor gezorgd dat
iedere straat in onze gemeente met
1.000 punten kan beginnen. 

Hoe kunt u meedoen?
Meedoen is heel eenvoudig. Ga naar
www.klimaatstraatfeest.nl, klik op
'DOE MEE!' en vul uw gegevens in. 
U ontvangt dan een e-mail met een

wachtwoord. Daarmee kunt u de
speciale pagina van uw eigen
Klimaatstraat bekijken. Als u zich
heeft aangemeld, ontvangt u
bovendien een welkomstpakket, met
leuke stickers en folders die u aan
uw buren kunt geven. Want hoe
meer mensen meedoen, hoe groter
het feest! De eerste 1.000
aanmelders krijgen bovendien een
gratis energiebesparingsbox t.w.v.
45 euro!

Hoe wordt uw straat een
Klimaatstraat?
Door uw straat in te voeren op de

website. U kunt de straat dan gelijk
zien op de kaart van Nederland -

én de eerste punten zijn
binnen! Bovendien kunt

u dan zien welke
huisnummers bij u
in de straat ook
meedoen. Handig,
dan weet u bij wie u
kunt aanbellen als

u een gezamenlijke actie
wilt organiseren. En bij
wie u kunt aanbellen
om ze aan te moedigen

ook mee te doen!

Valt er wat te winnen? Jazeker! 
• De organisatie geeft maar liefst
500 spetterende straatfeesten
weg, door heel Nederland, op 
16 mei

• Voor de beste Klimaatstraat is er
een geheel verzorgd superfeest,
met een bekende Nederlandse
artiest 

• De eerste 1.000 aanmelders krij-
gen een energiebox cadeau, ter
waarde van 45 euro per stuk

• Ook kunt u profiteren van allerlei
interessante aanbiedingen met
fikse kortingen

• Er zijn extra prijzen, zoals de
provincieprijs, prijzen van
deelnemende Klimaatgemeenten
en andere verrassingsprijzen 

• Verder kunt u op de site precies
uitrekenen hoeveel euro's u kunt
besparen met enkele simpele
maatregelen. Al gauw een paar
honderd euro voordeel! 

• Ook Piet Paulusma doet mee,
samen met zijn weerteam. Hij
probeert door heel Nederland
zoveel mogelijk Klimaatstraten in
het zonnetje te zetten

Tot slot is meedoen simpelweg leuk
en hartstikke gezellig!

Hoe werkt het spel?
Zodra u bent aangemeld, heeft uw
straat extra klimaatpunten. Hoe
meer buren meedoen, hoe meer
punten. Op de site kunt u vervolgens
zelf uitkiezen wat u leuk of
interessant vindt. Alle gadgets
leveren u en uw straat automatisch
extra punten op: dat kunt u zien in de
flitsende puntenteller op uw eigen
Klimaatstraatpagina!

Wat kan ik allemaal doen op de
website?
De site zit boordevol leuke gadgets,
bijvoorbeeld de ENERGIELASTEN-
VERLAGER, de RIJSTIJLMETER, de
CO2-METER, de ENERGIETIPS-
gadget en de BUREN-gadget. Hier
kunt u invoeren wat u samen met uw
buren voor het klimaat hebt gedaan
of wat u van plan bent en waar u
hulp voor nodig hebt. Ook kunt u 
hier een oproep doen voor een
gezamenlijke aanbieding. Een
speciale jury zorgt er voor dat alle
leuke burenacties bonuspunten
scoren. En onthoud: alle gadgets op
de actiesite leveren u en uw straat
extra punten op!

Woont u al in een Klimaatstraat? Werk samen met uw buren aan
een beter klimaat en win een straatfeest!
Gemeente zorgt voor 1.000 punten

Raadsvergadering 
27 november 2008
Op 27 november a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom deze ver-
gadering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:

• Correctieve herziening 
bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden'

• Bestemmingsplan 
'Orchideetuin Zelhem'
B en w vragen de raad dit
bestemmingsplan vast te stellen.
Het bouwplan betreft 17 rijwonin-
gen, waaronder een aantal
tussenwoningen voor starters 
en patiowoningen voor senioren

• Afwijzing vrijstellingsverzoek 
Winkelsweg 4, Hengelo (Gld)

• Beslissing op bezwaarschrift 
Landgoed Stapelbroek Vierakker

• Financiering rondweg Hummelo
Om een aantal redenen vallen de
kosten voor de rondweg Hummelo
fors duuder uit dan geraamd. Met
dit voorstel vragen b en w de raad
in te stemmen met het afkopen
van de gemeentelijke bijdrage en
de financiële risico's bij de pro-
vincie en zodoende duidelijkheid
te krijgen 

• Bestuursopdracht Kunst- en 
cultuurbeleid 

Onlangs is dit kunstwerk 'De z(w)evende

hemel' onthuld op de gemeentelijke

begraafplaats in Vorden. De kunstwerken

in onze gemeente maken onderdeel uit van 

dit beleid.

• Verordening VROM starters-
lening 
De gemeente hanteert de VROM
Startersregeling, waarmee star-
ters het verschil kunnen over-
bruggen tussen de aankoopkos-
ten van een starterswoning en het
bedrag dat de starter maximaal
bij de bank kan lenen volgens de
normen van de Nationale Hypo-
theek Garantie. Starters kunnen
de regeling gebruiken bij nieuw-
bouw- en bestaande koopwonin-
gen. De regeling is nu iets gewij-
zigd. O.a. is de maximale hoogte
van de starterslening aangepast
van € 35.000,- naar € 38.000,- 

• Kadernotitie informele zorg 
Als onderdeel van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning
(Wmo) moeten gemeenten beleid
ontwikkelen over hoe zij omgaan

met mantelzorgondersteuning.
In de praktijk heeft de gemeente
Bronckhorst dit al geregeld. In
deze kadernotitie staat hoe b en w
het beleid gaan opstellen met als
doel de uitvoering van de mantel-
zorgondersteuning nog verder te
optimaliseren 

• Accommodatieplannen
In januari 2008 stemde de raad in
met het plan 'Zicht op accommo-
daties', waarbij is gekeken wie de
eigenaar is en het beheer doet
van de accommodaties in Bronck-
horst. In het plan staan verschil-
lende uitgangspunten en aanbe-
velingen, waaronder het opstellen
van vier accommodatieplannen
(voor zwembaden, sporthallen,
buitensport en dorpshuizen die in
eigendom zijn van de gemeente).
In deze plannen moet komen te
staan hoe de gemeente deze
accommodaties in de toekomst wil
exploiteren. Deze accommodatie-
plannen zijn nu gereed en b en w
vragen de raad hiermee in te
stemmen.

Sporthal Vorden

• Gemeenlijk rioleringsplan
B en w leggen de raad het nieuwe
rioleringsplan voor de komende
jaren voor. Hieruit blijkt dat
onderzoeken hebben aangetoond
dat Bronckhorst overal voldoet
aan de wettelijk gestelde eisen
voor beheer en onderhoud van
ons rioolstelsel. De gemeente
doet de komende tijd de normale
reguliere vervangingen, reiniging
en inspectie van het riool en kop-
pelt bij reconstructiewerkzaam-
heden zoveel mogelijk direct het
schoon hemelwater af. Het be-
drag dat de gemeente rekent voor
rioolrechten moet kostendekkend
zijn voor de werkzaamheden die
zij aan het riool verricht. Uit bere-
keningen blijkt dat de kosten voor
2009 omlaag kunnen van circa
€250,- naar € 240,- per huishouden

• Nieuwe toeslagen- en 
verlagingen-, maatregelen- 
en re-integratieverordeningen
2009
Hierin is o.a. geregeld hoe de
gemeente omgaat met het onder-
steunen van uitkeringsgerechtig-
den bij de arbeidsinschakeling en
re-integratie, wanneer en met
hoeveel het bijstandsbedrag
wordt verlaagt bij verwijtbaar
gedrag etc. 

• Parkeerverordening
Bronckhorst

Voor alle informatie over de onder-
werpen die tijdens de vergadering
besproken worden, verwijzen wij u
graag naar www.bronckhorst.nl �
Gemeente � Gemeenteraad �
Raadsinformatie.  

Spreekrecht tijdens raadsverga-
deringen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande

projectbesluiten op grond van
de Wet ruimtelijke ordening, die
niet in een raadscommissie zijn
behandeld 

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

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

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

e. onderwerpen die niet behoren
tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de griffie, 
tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad



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. 

De gemeente heeft grote waarde-
ring 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.
Wij roepen inwoners, verenigingen
en instanties op om één of meerdere
vrijwilligers (individuen of groepen)
aan te melden voor deze 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' ver-
dient? Laat deze persoon of groep
uw waardering blijken door het on-
derstaande formulier in te vullen en
vóór 5 december 2008 op te sturen
(geen postzegel nodig). Geef duide-
lijk aan waarom u vindt dat deze
persoon (of groep) de titel verdient. 

Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Aanmeldingformulieren zijn ook
verkrijgbaar bij de balie van het ge-
meentekantoor en het gemeente-
huis. 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:
j.glandrup@bronckhorst.nl.

De 'Vrijwilliger van het jaar 2008'
ontvangt naast de eretitel een geld-
bedrag van € 250,-. Als de eretitel
naar een vrijwilligersgroep gaat dan
ontvangt deze een geldbedrag van
€ 500,-. De andere twee genomi-
neerden ontvangen een oorkonde
en € 50,-. 

Criteria bij de verkiezing
De gemeente heeft als uitgangspunt
bij deze verkiezing dat het vrijwilli-
gerswerk 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. 
Voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder P. Glasbergen en
de heer J. Glandrup van de afdeling
Maatschappij en organisatie vormen
de commissie die op basis van uw
inzendingen drie genomineerden
selecteert. Wie de winnaar, en dus
de 'Vrijwilliger van het jaar 2008'
wordt, maakt de commissie bekend
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op maandag 5 januari
2009 in Zelhem.

Voor vragen over de verkiezing kunt
u contact opnemen met de heer J.
Glandrup, tel. (0575) 75 04 89.

Wie wordt de 'Vrijwilliger van het jaar' ? 
Verkiezing tijdens nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst

Vrijwilligers van het jaar 2007

AANMELDING VERKIEZING 'VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2008' 

Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is:

Naam (persoon of groep): …….....…………………...............…………………………………………..

Adresgegevens bovengenoemde vrijwilliger(s): 
Straat: …….....…………………...............…………………………………………..……................................

Postcode en plaats: …….....…………………...............…………………………………………...............

Telefoonnummer: …….....…………………...............…………………………………………..................

Is/zijn vrijwillig(st)er(s) bij : …….....…………………...............………………………………………….

Doet (n) dit sinds (svp ingangsjaar vermelden): …….....…………………........................

Gemiddeld aantal uren per week/maand: …….....…………………..................……………..

Eerder als vrijwilliger actief geweest bij: …......…......….…................…......….…......….

Gedurende de periode van - tot:   van …......…............ tot en met  …......…...........…

Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor): 
…......…...........….…………………………………………………………….............…………………………………....

…......…...........….…………………………………………………………….............…………………………………....

…......…...........….…………………………………………………………….............…………………………………....

…......…...........….…………………………………………………………….............…………………………………....

…......…...........….…………………………………………………………….............…………………………………....

* zie artikel op deze pagina wat betreft de criteria

Afzender:
Naam: ………………….........…………………………………………………………….....................……………..

Adres: ………………….........…………………………………………………………….....................……………..

Telefoonnr.: ………………….....…………………………………………………………….....................………

Indien van toepassing
Naam organisatie: ………………….........……………………………………………………………..............

Adres: …….............…………………………………………………………….....................……….……..………

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………….....................…………

Dit aanmeldingsformulier vóór 5 december a.s. opsturen 
(postzegel niet nodig) naar de gemeente Bronckhorst, 
t.a.v. J. Glandrup, Antwoordnummer 2519, 7255 ZX Hengelo (Gld).

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 29, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten huwelijksfeest,

12 juni 2009, de heer D.G. Bloemendaal en mevrouw E. Lubbers
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 21, 22 augustus 2009, tentfeest met live-muziek van 20.00 tot

01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 01.30 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, afsluiten Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en Winkelskamp,
Hengelsfeest

• Hengelo (Gld), huis aan huis verkoop van loten op 20 december 2008, jeugdbestuur Pax
• Keijenborg, ontheffing sluitingsuur i.v.m. nieuwjaarsbijeenkomst, 1 januari 2009 van 01.00 

tot 05.00 uur, dorpshuis De Horst
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen van standplaats voor de verkoop van bloemen,

planten en tuingoed, vrijdagmiddagen van 1 januari t/m 31 december 2009, bloemenhandel
Stanly

• Vorden en omgeving, huis aan huis verkoop van loten, 31 januari t/m 8 februari 2009, stichting
Kranenburgs Carnaval

• Vorden, Kerkstraat, innemen van standplaats met een rijdend informatiekantoor, dinsdagen 
in 2009 van 14.30 tot 16.00 uur, Menzis

• Vorden, 't Proathuus, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspelautomaten, 1 januari t/m 
31 december 2009, H.B. IJben

• Zelhem, afsluiten Talmastraat en gedeelte van Abraham Kuijperstraat, Slotemaker de Bruïne-
straat en de Groen van Prinstererstraat i.v.m. kersttocht door leerlingen, 18 december 2008
van 16.00 tot 21.00 uur, O.B.S. Jan Ligthart

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.  

Aanvragen

Bouwvergunningen 
• Baak, L. Dolfingweg 6, aanbouw rookruimte
• Baak, Walterslagweg 2, bouwen melkveestal
• Drempt, Hulsevoortseweg 7, verbouw schuur tot woning 
• Drempt, Kerkplein 2, bouw garage/berging
• Hengelo (Gld), Beukenlaan 10, plaatsen carport
• Hoog-Keppel, Jonker Emilweg 7, vergroten schuur
• Laag-Keppel, Wilhelminaplantsoen 3, verbouw woning
• Olburgen, Olburgseweg 8, vernieuwen bijgebouw  
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat/Bronkhorsterweg, bouwen drie woningen met berging en tuinmuur
• Steenderen, Wehmestraat 1, vernieuwen schuur
• Vorden, Wildenborchseweg 11, verbouw woning
• Zelhem, Ericaweg (kavel 32), bouw bedrijfshal

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 14 november 2008:
• Hengelo (Gld), sportcomplex De Veldhoek, Varsselseweg, aanwezigheidsvergunning voor 

2 kansspelautomaten en 1 behendigheidsautomaat, 1 januari t/m 31 december 2009, 
J.H. Buchter

• Vorden, marktplein, innemen standplaats voor de verkoop van Italiaanse en Griekse delicatessen,
vrijdagmiddagen in 2009 van 16.00 tot 21.00 uur, R. Gabrelian

• Zelhem, Ruurloseweg 1, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspelautomaten,1 januari t/m 
31 december 2009, C.R. van Baardwijk

Verzonden op 17 november 2008:
• Steenderen, huis aan huis verkoop van loten in de voormalige gemeente Steenderen, 

20 december 2008, De Iesselschotsers
• Hengelo (Gld), donderdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur; Baak, dinsdag  van 

09.00 tot 18.00 uur; Drempt, vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur; Toldijk, vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur;
Keijenborg, donderdag van 09.00 tot 18.00 uur; Halle, woensdag van 09.00 tot 12.00 uur; 
Steenderen, dinsdag van 09.00 tot 18.00 uur; innemen van standplaatsen voor de verkoop van
vis en aanverwante artikelen, 2009, G.B. Gussinklo

Verleende vergunningen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 
5 januari 2009 in Zelhem worden de kampioenen van 2008
gehuldigd. U kunt tot 5 december a.s. een persoon of club
die het afgelopen jaar kampioen geworden is, op sportief
of cultureel gebied, aanmelden. 
Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de receptie
van het gemeentekantoor en het gemeentehuis. Het formu-
lier is ook uit te printen of te mailen via de gemeentelijke
website www.bronckhorst.nl. 

Ook stond het formulier op de gemeentepagina's van de
twee voorgaande edities van Contact. 

Kampioenen vorig jaar

Opgave kampioenen voor huldiging



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verzonden op 19 november 2008:
• Halle, hoek Halle-Heideweg/Halseweg, jubileumfeest op 28 december van 12.00 tot 24.00 uur,

knalbal op 31 december van 11.00 tot 20.00 uur, carbidschieten op 31 december van 11.00 tot
17.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 28 december van 12.00 tot 24.00 uur en
31 december 2008 van 11.00 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, stichting Knalbal 

• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, Bekveld in het Licht (levende kerststal met verlichting en 
live-muziek), ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 22 en 23 december 2008 van 16.00 tot
21.00 uur, de heer A. Janssen

• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, concert, verloting, tijdelijke gebruiksvergunning, 29 novem-
ber 2008 van 20.00 tot 23.00 uur, Koninklijke Harmonie Concordia Hengelo 

• Hummelo en omgeving, slipjacht, 3 januari 2009 van 11.30 tot 16.30 uur, Soestdijkse jacht-
vereniging

• Hummelo, Greffelinkallee, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. carbidschieten, 
31 december 2008 van 09.00 tot 18.00 uur, de heer S. Dorrestijn

• Vorden en omgeving, oudejaars crossloop met diverse afstanden met start en finish vanaf de
locatie Oude Zutphenseweg 11, 27 december 2008 van 13.00 tot 16.00 uur, stichting oudejaars
crossloop Vorden

• Vorden, marktplein, 20 december 2008, muziekfestijn de Kolde Karmis van 19.00 tot 01.30 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 19.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, restaurant 't Olde Lettink

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 14 november 2008:
• Hengelo (Gld), langs de Rondweg nabij rotonde hoek Rondweg/Elderinkweg, plaatsen bouwbord

i.v.m. nieuwbouw gemeentehuis, t/m december 2009, BAM utiliteitsbouw BV

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 19 november 2008:
• Baak, Leeuwencamp 6, bouwen erker
• Drempt, Kerkstraat 13, gedeeltelijk vergroten en veranderen woning
• Drempt, Kerkstraat 52, plaatsen dakkapel
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 2, bouwen berging met overkapping
• Wichmond, Hackforterweg 25, plaatsen van twee dakkapellen

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 19 november 2008: 
• Drempt, Roomstraat 4, bouwen melkveestal
• Zelhem, Prunushof 82, vergroten woning, verleend met ontheffing op grond van artikel 3.6 lid 1

van de Wet ruimtelijke ordening

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 20 november 2008:
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 33, voor het realiseren van een toiletgroep en een keuken in

de gang tussen de kerk en de pastorie

Kapvergunningen
Verzonden op 21 november 2008:
• Hengelo (Gld), Kieftendorp 8, vellen van twee eiken, herplant verplicht: twee eiken
• Hummelo, Zelhemseweg 14, vellen van één kastanjeboom, geen herplantplicht
• Vorden, Joostinkweg 2, vellen van één berk en drie sparren, geen herplantplicht
• Gemeente Bronckhorst, voor het vellen van diverse dode bomen en/of bomen die gevaar op

kunnen leveren. Betreffende bomen zijn gemerkt met rode verf. De vellijsten liggen ter inzage
bij de afdeling Openbare werken en kunt u downloaden via www.bronckhorst.nl. Als het moge-
lijk is, herplanten wij bomen op dezelfde locaties. Dit is afhankelijk van geldend beleid

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 18 november 2008:
• Vorden, Mispelkampdijk 7, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Korenschoof 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Michelstraat 11, voor verbranding nabij dit perceel

Sloopvergunningen 
Verzonden op 17 november 2008:
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, geheel slopen ligboxenstal, met uitzondering van vloer en kelders,

komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens de Kolde Karmis van 19 t/m 21 december 2008 is het marktplein, tussen de

Dorpsstraat en de Kerkstraat, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

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, tijdelijke
verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en sloopvergunningen),
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergunningen), 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.

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

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

Plaatsing en verwijdering van panden op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w maken bekend dat op 18 november 2008 is besloten:
a. het object Kerkhofweg 11 in Steenderen van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen

Monumenten

b. het object Kasteelweg 5 in Bronkhorst te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
c. het object inlaatwerk, defensiekunstwerk in Olburgen nabij de Pipeluurseweg te plaatsen op

de gemeentelijke monumentenlijst

De besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 20 november 2008 en liggen van 
27 november 2008 t/m 7 januari 2009 tijdens openingstijdens voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heren
C. Hofs of W. Hagens, tel. (0575) 75 03 52/53.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking 
van die besluiten aan aanvragers, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w.
Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van 
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verkeersmaatregelen Oude Kruisbergseweg en Keijenborgseweg
Na een zorgvuldige belangenafweging stemden b en w op 4 november jl. definitief in met het nemen
van verkeersmaatregelen om het sluipverkeer op de Oude Kruisbergseweg en Keijenborgseweg
te verminderen. De verkeersmaatregelen moeten uiteindelijk een afname geven van de overlast
die aanwonenden van de Oude Kruisbergseweg en Keijenborgseweg ervaren. 

Maatregelen
De maatregelen bestaan uit het verwijderen van de wegversmallingen en het realiseren van
asfaltplateaus op deze locaties. Daarnaast worden alle kruisingen op de Keijenborgseweg gelijk-
waardig ingericht met uitzondering van het kruispunt met de Oude Kruisbergseweg. Dit is in
overeenstemming met het landelijke verkeersbeleid Duurzaam Veilig. Tevens worden de taluds
van de bestaande kruispuntplateaus steiler gemaakt om zo meer weerstand in de route te krijgen.
Hierdoor wordt er minder hard gereden en is de route minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer.
Tenslotte verwijderen we de rechtsafstrook op de N316. 

Informatie
Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer M. de Bakker van
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Hij is op maandag, dinsdag en woensdag
in de even weken bereikbaar via tel. (0573) 75 03 78. E-mailen kan natuurlijk ook naar 
m.debakker@bronckhorst.nl.

Wegwerkzaamheden
• Halle, de provincie Gelderland start op 27 november a.s. met werkzaamheden op de Dorpsstraat.

De drempels in de Dorpsstraat worden verwijderd en er komen geasfalteerde drempels voor in
de plaats. Tevens vervangt de provincie putdeksels. De straat wordt afgesloten voor doorgaand
verkeer. Hiervoor is gekozen, omdat de provincie ook bezig is met wegwerkzaamheden aan de
N330, tussen Halle en Varsseveld. Deze weg is al afgesloten. Voor het doorgaande verkeer,
komende vanuit Zelhem en Varsseveld, wordt tijdig een omleidingsroute vermeld. Het is 
de bedoeling dat de werkzaamheden op zowel de Dorpsstraat als de N330 (Varsseveldseweg-
Zelhemseweg) op 28 november 2008 zijn afgerond

• Vorden, tijdens het onderhoud van de bomen sluiten wij op 1 december 2008 de Burgemeester
Galleestraat af, tussen de huisnummers 11 en 44. Helaas kunnen wij niet exact de periode van
afsluiting aangeven omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden
kunnen vertragen of versnellen, bijvoorbeeld weersomstandigheden

• Vorden, tijdens het onderhoud van de bomen sluit de gemeente  op 2 en 3 december 2008 de
Wilhelminalaan af, tussen de huisnummers 2 en 28. Als u in dit gedeelte van de Wilhelminalaan woont,
adviseren wij u uw auto op deze dagen tussen 07.30 en 16.00 uur buiten dit deel te parkeren.
Helaas kunnen wij niet exact de periode van afsluiting aangeven omdat er omstandigheden 
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen, bijvoorbeeld
weersomstandigheden

Verkeer en vervoer

Voorbereiding bestemmingsplannen (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om herzieningen van het bestemmingsplan 'Buitengebied
2005 Hengelo/Vorden' voor te bereiden voor:
• het plan 'Buitengebied 2008; Koekoekstraat 21, Wichmond' dat betrekking heeft op het beëin-

digen van de melkveehouderij op het perceel Koekoekstraat 21 in Wichmond. De opstallen van
het agrarisch bedrijf worden gesloopt. Naast de voormalige bedrijfswoning komt een nieuwe
woning. Het plan voorziet in een passende planregeling om dit initiatief te realiseren

• het plan 'Buitengebied 2008; Plan Mennink, Hengelo' dat betrekking heeft op:
- sloop van de bedrijfsbebouwing van het voormalige agrarische bedrijf Menninkweg 1
- functiewijziging van het agrarisch bedrijf Menninkweg 3 in een woning en de sloop van over-

bodige bebouwing, het bouwen van een nieuwe boerderij, natuurontwikkeling en extensieve
landbouw op de bijbehorende agrarische grond

- legalisering en inpassing van de bestaande caravanstalling en detailhandel op het perceel
Hesselinkdijk 3 in Hengelo

Aangezien het hier enkel mededelingen betreft, bestaat nu geen mogelijkheid tot het indienen van
een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure op deze gemeente-
pagina's, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Inspraak bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Functiewijziging Ganzensteeg 7, Vorden'
Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2008; Functiewijziging Ganzensteeg 7, Vorden' liggen van 27 november 2008 
t/m 7 januari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan biedt de planologische basis om een deel van de bebouwing van een voormalige boerderij
aan de Ganzensteeg 7 in Vorden te verbouwen en te benutten voor een aantal nieuwe functies, 
te weten een school, ICT- en yogacursussen en een recreatiewoning.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden Okhorstweg 7'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 12 november 2008 het wijzigingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden Okhorstweg 7' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het
vergroten van het agrarisch bouwperceel Okhorstweg 7 in Wichmond.

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van
27 november 2008 t/m 7 januari 2009 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. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Belanghebbenden kunnen 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.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Baak, Kerveldijk 4, bouwen ligboxenstal, ontheffing wegens overschrijding maximale toegestane

hoogte. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 
'Buitengebied 1993 Steenderen' 

• Zelhem, Ermelinkstuk 2 t/m 12 (even), Huusakker 2 t/m 28 (even) en 21 t/m 33 (oneven), 
Kolstee 1 t/m 7 (oneven) en Zevenweg 4 t/m 22 (even) te Zelhem, uitbreiding 51 woningen, 
ontheffing wegens overschrijding maximale toegestane goothoogte bijgebouwen/aanbouwen.
Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ''t Soerlant IV'

• Zelhem, Keijenborgseweg 16, vervangend bouwen van een paardenstal/wagenloods, 
ontheffing wegens overschrijding van de maximale toegestane goothoogte. Het betreft een
ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988
gemeente Zelhem'

De bouwplannen liggen van 27 november 2008 t/m 7 januari 2009 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen? 
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een 
gemotiveerde zienswijze over de voorgenomen ontheffingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 14 november 2008:
• Halle, Halle-Heideweg 26, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Buurtschappen'
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 27, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een stacaravan,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

De ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 27 november 2008 t/m 
7 januari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Structuurvisie bebouwd gebied
Zoals u vorige week op deze gemeentepagina's heeft kunnen lezen ligt t/m 4 januari 2009 de 
ontwerp Structuurvisie bebouwd gebied ter inzage. U kunt dit ook inzien op www.bronckhorst.nl.

Deze visie geeft de toekomstige uitbreidingsgebieden voor wonen en werken aan.
Overeenkomstig de door de gemeenteraad in september vastgestelde Woonvisie is een 
belangrijk deel van de woonopgave toegedacht aan de vier grotere kernen: Hengelo, Steenderen,
Vorden en Zelhem.

In Hengelo gaat het dan om het plan De Kwekerij, waarvoor al een bestemmingsplan is vastgesteld.
Daartegen loopt een beroepszaak bij de Raad van State. Daarnaast maakt het masterplan voor
het centrum van Hengelo integraal onderdeel uit van de Structuurvisie. Ook in dat gebied is
woningbouw voorzien.

Voor Steenderen ligt, ten opzichte van de voorontwerp Structuurvisie, zoals dat vanaf medio
maart 2008 ter inzage heeft gelegen, de zoekzone voor wonen nog steeds aan de zuidwestkant
van Steenderen, maar is het voorkeursgebied iets in zuidelijke richting  verschoven en duidelijker
afgeperkt.

In Vorden is het zoekgebied ook ingeperkt en ligt er in de ontwerpvisie nu een aanduiding voor
wonen op de locaties Enkweg/Ruurloseweg (terrein vóór voormalige Empofabriek) en het terrein
tussen de spoorlijn, de Almenseweg en de Mispelkampdijk. Daarnaast maakt ook hier de
Centrumvisie integraal onderdeel uit van de Structuurvisie. Ook daar is woningbouw voorzien.

In Zelhem ligt de prioriteit op sportpark De Pol. Dit betekent verplaatsing van de sportvelden,
waarvoor uitbreiding van het complex De Pluimerskamp is voorzien. De Roskamp en directe
omgeving blijft voor beide onderwerpen tevens onderzoeksgebied.

Voorzag het voorontwerp ook nog in zoekzones voor wonen rond kernen als Halle, Keijenborg 
en Hummelo, voor de kleinere kernen in zijn algemeenheid gaat in het ontwerp de voorkeur nu
duidelijk uit naar inbreiding voor uitbreiding. Daar waar sprake is van aantoonbare lokale behoefte
kan meegewerkt worden aan voor die kern noodzakelijke woningbouw, passend binnen het
totaalprogramma van de gemeente. Daarnaast kan voor kleinere kernen, net als dat in de vorm
van een pilot al wordt voorbereid in Keijenborg, binnen het project ‘Kernen groeien op eigen
kracht’ ook ingezet worden op woningbouw op vrijkomende agrarische locaties in de directe
nabijheid van die kernen.

Voor een aantal kleinere kernen, te weten Baak, Hoog-Keppel, Wichmond, Kranenburg, Achter-Drempt
en Voor-Drempt, lopen al langere tijd uitbreidingsplannen. Die zijn ook in het voorontwerp 
genoemd en zijn in de ontwerpvisie gehandhaafd.   

Voor werken kiezen b en w voor een kleine uitbreiding (ca. 4 ha) ten zuidoosten van het bedrijven-
terrein in Hengelo, met als hoofdreden een goede landschappelijke inpassing te realiseren. 
Ook Baak (Dambroek) wordt beperkt in zuidelijke richting uitgebreid. Die keuze betekent dat voor
Zelhem geen uitbreiding van het bedrijventerrein is voorzien, wel vindt daar onderzoek plaats
naar revitalisering van het huidige bedrijventerrein.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Uiteraard bent u ook
welkom in het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling voor
meer informatie hierover.

Ruimtelijk beleid

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

Een 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 beroep-
schrift 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.

Weeversdrukker i j

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

NIEUWE COLLECTIES
Wenskaarten!
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Zoek je een nieuwe baan als metaalbewerker?
Kijk op: www.bmithegon.nl
Bel naar: 0575 – 555 193
Schrijf naar: Dambroek 24, 7223 DV Baak

Wij willen ons team van ongeveer 35 dames
en heren graag versterken met:

Ervaren CNC Draaier
Conv. Draaier/Frezer
Ervaren CNC Frezer
Kwaliteitscontroleur

de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715
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Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

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

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

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

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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EEN PROEFRIT!
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€24995,-
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CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

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

Passage

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

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

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

HEEL VEEL LEKKERS, VOOR GROOT EN KLEIN!

AH HAND-
SINAASAPPELEN
net 2 kilo

nu 1.99

BAKE-OFF: GEVULDE
SPECULAASKOEK
5 stuks

van 4.00
voor 2.99

AH
CHOCOLADE
KRUIDNOTEN
gemengd

zak 500 gram

van 3.09
voor 1.99

AH MAGER
RUNDERGEHAKT
kilo

van  6.49
voor  4.99

DUJARDIN BLAUW VIEUX
fles 1 liter

van 12.69
voor 10.49

PEPSI, SISI OF 7-UP
set 4 flessen à 1,5 liter

van  4.99
voor  3.54

CCOOMMPPLELEEET ST SIINNTTEERRKKLLAAAASSFFEEEESST BT B IJ AIJ ALBLBEERRT HT HEE IJIJN HN HEENNGGEELO GLO GLD.LD.
Oh, kom maar eens kijken op vrijdag 5 december!

Dit jaar staat Albert Heijn Hengelo op vrijdagmiddag 5 december volledig in het teken van Sinterklaas. Niet alleen komen Sint en Piet op bezoek, kinderen

kunnen die middag tussen 13.00 en 16.00 uur hun schoentje, gevuld met een leuke verrassing, ophalen. Kortom: ultiem Sinterklaasgevoel bij Albert Heijn.

SS CC HH OO EE NNTTJJ E ZE Z EETTTTEE NN

Van maandag 24 november tot en met dinsdag 2 december kunnen kinderen tot en met acht jaar uit Hengelo en omstreken hun schoentje inleveren bij de servicebalie in de winkel.

Op vrijdag 5 december kunnen zij hun, door Sint en Piet gevulde, schoentje bij Sint en Piet afhalen.

VVEE EE L LEL LE KKKKEE RRS ES E N MN M OO OO IIS VS VOO OO R KR KLELE II NN , M, MAAAAR OR O OO K VK VOO OO R GR G RR OO OTOT

Ook voor de ouders heeft Albert Heijn dit jaar weer een uitgebreid Sinterklaasassortiment. De winkel biedt een prachtig assortiment met heerlijke lekkernijen, zoals een Pietentaart

en leuke Sinterklaascadeautjes. De Sint is dit jaar ook de baas over de Allerhande van november die vol leuke recepten en tips staat om een succes te maken van Sinterklaasavond.

Presentatie GPS wandel- en fietstocht plus Algemene Ledenvergadering. 

Donderdag 27 november 2008, 20.00 uur, Partycentrum Langeler te Hengelo (Gld.)

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Kijk op www.vvvbronckhorst.nl voor meer informatie.



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Achterheer.

B. Broedskoe.

C. Höppe.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Een enthousiaste groep Midwinter-
hoornblazers blazen traditioneel op
de eerste Adventszondag op hun mid-
winterhoorns om hiermee de geboor-
te van het Christuskind aan te kondi-
gen of zoals ook wel gezegd wordt om
de boze geesten te verdrijven. In Ruur-
lo gaat het ook weer gebeuren en wel
voor de tiende maal. Zouden de boze
geesten op de vlucht gaan voor het kla-
gelijke midwinterhoorngeluid? 

De Midwinterhoornblazers zullen
hun best doen en wel tijdens het twee-
de lustrum van de Reurlse Midwinter-
hoornwandeling op zondag 30 novem-
ber a.s.. Een sfeervol evenement voor
jong en oud. Het evenement keert na-
melijk ieder jaar terug op de eerste Ad-
ventszondag. De wandeling start bij
Pannenkoekboerderij De Heikamp
aan de Hengeloseweg. Er kan gewan-
deld worden tussen 10.00 en 16.00 uur.
(starten tot 14.00 uur). Traditioneel

mogen vanaf de eerste advent de mid-
winterhoorns geblazen worden. In de
maanden december en januari zal
men op meerdere plekken in de Ach-
terhoek en Twente de tonen van de
midwinterhoorns kunnen horen. Op
de midwinterhoorn wordt geblazen
tot Driekoningen op 6 januari. Niet
voor niets noemde men deze hoorn de
midwinterhoorn. Blazen na 6 januari
geldt als taboe. Ruurlo zal wat betreft
de Midwinterhoornwandelingen in de
regio ook dit jaar weer op zondag 30
november de spits afbijten. Er zijn dit
jaar drie wandelingen uitgezet; een
route van zeven, twaalf en achttien ki-
lometer. De looptijd bedraagt onge-
veer drie tot vijf uur, inclusief de be-
zichtiging van Familie Park Cactus Oa-
se. Het is een schitterende wandeling
door de bossen van Ruurlo. 

BOEIEND
Verspreid over de route staan de mid-

winterhoornblazers opgesteld. Afwis-
selend in het landschap en op mar-
kante punten beoefenen de ‘bloazers’
hun hobby (in de nabijheid van een
vuurkorf die voor de nodige warmte
zorgt). Door het luisteren naar het ge-
luid van de hoorns kan de route ge-
volgd worden. De midwinterhoornbla-
zers zijn altijd bereid uitleg te geven
over deze speciaal in de winter gehou-
den folklore. Hun verhaal over de tra-
ditionele achtergrond van de midwin-
terhoorn zal voor menigeen boeiend
zijn. In de route zijn een aantal be-
zienswaardigheden opgenomen. Zo
zal er bij Pannenkoekboerderij De Hei-
kamp een demonstratie midwinter-
hoorn maken gegeven worden. Boven-
dien krijgen de deelnemers de kans
om ook eens op zo’n hoorn te blazen.
Ook kan tijdens de wandeling Familie
Park Cactus Oase bezichtigd worden.
De Ruurlose Achterhookse Folklore-
dansers zullen hun dansen daar verto-
nen en ook is de expositie van de
Ruurlose kunstenaar Joop Huisman
met als thema Afrika te bezichtigen. 

STAATSBOSBEHEER
De route van de Reurlse Midwinter-
hoornwandeling is mede mogelijk ge-
maakt in samenwerking met Staats-
bosbeheer. De wandelaars zullen deze
dag o.a. te gast zijn in het gebied van
Staatsbosbeheer. Zij zal deze dag uitge-
breide informatie verstrekken. Verder
zijn bij de organisatie Buurtvereni-
ging De Bruil en Omstreken (o.a. de
koek- en- zopie-tenten), de Reurlse Mid-
winterhoornbloazers, VVV Ruurlo, Fa-
milie Park Cactus Oase en Pannen-
koekboerderij De Heikamp betrokken.
Bij de deelnamekosten zijn de bezich-
tigingen bij Familie Park Cactus Oase
en een consumptie inbegrepen. 
Deelnamekaarten zijn te koop bij de
start bij De Heikamp. 

Voor meer informatie: VVV Ruurlo
Kerkplein 18, 7261 AZ Ruurlo. tel.
(0573) 453926 of de website
www.vvvruurlo.nl

Ruurlo opent in regio reeks van wandelingen

Tiende Reurlse Midwinterhoornwandeling

Het is weer bijna zover! Buiten is het koud en guur. In de verte klinkt een
klaaglijk geluid dat weergalmt over Ruurlo's grondgebied. Soms is het
stil...., soms hoor je het geluid weer. De ene keer dicht bij, de andere keer
van verre. Wat is er gaande?

Kleur deze plaat zo mooi mogelijk en
maak kans op vele mooie prijzen. De

hoofdprijs zal zelfs een splinter nieu-
we fiets zijn!! 

Ook de 2e en 3e plaats kunnen reke-
nen op een mooie prijs. De kleurpla-
ten kunnen worden ingeleverd tot 31
december 2008. De winnaars en win-
naressen krijgen telefonisch bericht.

Vanaf 17 november jl. kunt U bij Profile Bleumink "de Fietsspecialist" in
Vorden en Zutphen een kleurplaat ophalen.

Kleurplaat actie bij 
Profile Bleumink

Er is al een fiets voor bijna niets, en
gegarandeerd in ieder segment en
smaak. Wist u dat er een kroegfiets,
voetbalfiets, pekelfiets, schoolfiets,
crossfiets, flitsfiets en reclamefiets
bestaan? Daarnaast hebben wij vele
nagenoeg nieuwe fietsen in de ver-

koop. Tevens zullen de ex huurfietsen
op deze 2 dagen tegen zeer aantrek-
kelijke prijzen worden aangeboden.  

RUIME KEUZE AAN GEBRUIKTE
ELECTRISCHE FIETSEN
Consumenten willen steeds luxere
fietsen met de nieuwste technische
snufjes. Daardoor is nu al een mooi
aanbod van goede gebruikte elektri-
sche fietsen.
U begrijpt dat op al deze genoemde
fietsen een scherpe prijsaanbieding
hangt, vandaar geldt alleen contante
betaling en geen inruil. Op is op, weg
is pech.

Zie de advertentie elders in de krant.

In de grote tent achter de winkel

Mega Tweede hands fietsen
markt Profile Bleumink
Door het buitengewoon goed verlo-
pen fietsseizoen, puilen de maga-
zijnen van Profile Bleumink in Vor-
den uit. Met name op het gebied
van tweede hands fietsen is er een
enorme keuze. U kunt aanstaand
weekeinde (28 en 29 november) pro-
fiteren van super aanbiedingen!!
Ook voor de kleinere budgetten is
er ruime keuze!

Eerst een gedeelte theorie met een
kopje koffie in de kantine. Daarna be-
gaf men zich naar een locatie, waar
ter plekke bomen konden worden ge-
veld en afgekort. Alle aspecten van het
zagen kwamen aan bod.

Moe, maar voldaan ging men aan het
eind van de middag terug om een cer-
tificaat in ontvangst te nemen.
Er worden nog meer cursussen geor-
ganiseerd. U kunt zich dus nog opge-
ven. Voor inlichtingen: 0575-552080.

Cursus motorkettingzaag bij
Bulten Techniek weer zeer
geslaagd!!

Zaterdag 1 november, 's morgens om 8.30 uur begon de cursus die gegeven
werd door Bulten Techniek uit Vorden.

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 leef-
tijd nog dagelijks avonturen met zijn

Pieten. Om al zijn belevenissen niet te
vergeten heeft de Sint ze opgeschre-
ven 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 avonturenboe-
ken lenen. 

VOORLEESTIJDEN:
# Hengelo:16.00-16.30 uur
# Vorden:13.30-14.00 uur
# Zelhem:15.00-15.30 uur

Sinterklaas leest voor

Op woensdagmiddag 3 december
leest Sinterklaas een spannend ver-
haal voor in de vestigingen van Bi-
bliotheek West-Achterhoek. Alle
kinderen zijn welkom.
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In de muziek van Valerie Smith en Li-
berty Pike hoort men een heel scala
aan stijlen als Blues, Folk, Bluegrass,
Country, en Jazz, oftewel samengevat
als Americana Music. Liberty Pike be-
staat naast Valerie Smith,
leadvocals/guitar/fiddle uit; Becky Bul-
ler, lead and harmony vocals/fiddle/
clawhammer banjo/guitar - Bobby Da-
vis, bass - Eric Lambert - guitar/mando-
lin and fiddle en Chad Graves, resop-
honic (dobro) guitar/vocals. Valerie
Smith heeft al vele onderscheidingen
in ontvangst mogen nemen - IBMA
Awards, Grammy nominaties, eregast
in de beroemde Grand Ole Opry in
Nashville, Tennessee, enz. enz. 

Liberty Pike wordt bij elk evenement
ervaren als een verfrissende voorjaars-

bries, of beter gezegd als een wervel-
wind. Zo onstuimig en verrassend is
de muzikale uitvoering. De toeschou-
wer krijgt geen enkele gelegenheid
om zich te vervelen. De muzikale ba-
gage van Valerie Smith & Liberty Pike
bracht hen van kust tot kust, over de
hele wereld. Ze bestormden als het wa-
re de podia in New York, Londen, Ber-
lijn, Dublin, Kopenhagen, Tokyo, Bris-
bane en honderden andere plaatsen
over de hele wereld. Enthousiaste con-
certgangers hebben een bijnaam be-
dacht die de persoon Valerie Smith
aardig karakteriseert - de Turbo Folka-
billy. Als je dit optreden meemaakt
begrijp je meteen waarom. 
Voor info. over aanvang/entreeprijs,
etc. zie rubrieksadvertentie elders in
deze krant.

Stone Valley Concerts presenteert: 
Zaterdag 6 december Valerie Smith & Liberty Pike

Op bovengenoemde datum vindt in H.R.Z. 't Zwaantje in Lichtenvoorde
een concert plaats met de Amerikaanse zangeres Valerie Smith.

Oxx was wereldberoemd in de Ach-
terhoek en verre omstreken. Ge-
tooid met Vikinghelm maakte hij -
vuurspugend en vervaarlijk zwaai-
end met zijn kettingzaag - de podia
onveilig. Bij de burgerlijke stand
stond hij ingeschreven als Jan van
Os. Maar bijna niemand die hem zo
kent. Noem echter de naam dr. John
from Oxx en alle alarmbellen gaan
rinkelen.

De Oxx Band is een begrip in het
oosten van ons land. Opgericht in
1979 door Van Os trad de band tallo-
ze malen op in het voorprogramma
van Normaal. Vooral vanwege de es-

capades van de illustere voorman
maakte de band in rap tempo furo-
re.

,,Mijn vaste ritueel tijdens onze
shows was dat ik - voordat ik aftikte
- eerst even keek waar de nooduit-
gang was", diept drummer Balldruc-
ker, bandlid van het eerste uur, her-
inneringen op. ,,Want er ging geen
optreden geruisloos voorbij. Te
vroeg ontplofte magnesiumbom-
men waardoor Oxx tweedegraads
brandwonden opliep, een uit de
hand gelopen vuurspuugact waar-
bij hij zichzelf in lichterlaaie zette.
Ook belde Oxx na afloop eens met

de verzekeraar dat hij met zijn ket-
tingzaag de vloer van de kroeg per
ongeluk had beschadigd. 'Ik ben uit-
geschoten met mijn kettingzaag',
verontschuldigde hij zich. Haha, de
naam Oxx stond levensgroot in de
vloer gekerfd. Vraag niet hoe, maar
hij heeft het nog voor elkaar gekre-
gen ook dat de schade werd ver-
goed."

Maar het ruige rockleventje deed
Oxx geen goed. Slechts 52 jaren oud
werd de boomlange Achterhoeker.
Geveld door kanker.,,Hij wist al lang
dat hij ten dode was opgeschreven,
maar hield dat voor ons verborgen.
Wilde ons er niet mee belasten. The
show must go on, was zijn levens-
motto." Op zijn sterfbed hebben de
overige bandleden dan ook plechtig
moeten beloven dat de Oxx Band
door zou gaan. ,,Hij wilde maar één
ding: dat we door zouden gaan.
Maar Oxx zullen we nooit vergeten.
Ieder jaar gaan we rond zijn sterf-
dag met z'n allen naar zijn graf en
heffen het glas op hem."

Zijn vijfde sterfdag wordt nu op
grootse wijze gevierd. Bij Zaal Hee-
zen in Steenderen, waar Oxx zo vele
malen op het podium stond. ,,Dat
pakken we op spectaculaire wijze
aan. Niet alleen met muziek, maar
ook zijn er nostalgische filmbeel-
den te zien van Oxx in volle actie.
Verder doen onder anderen Oxx'
goede vrienden, de Kemper-broer-
tjes Paul (ex-Normaal) en Dick (ex-
Vandenberg) mee. De entree is gra-
tis. We zetten er een melkbus neer
voor donaties voor de KWF kanker-
bestrijding, terwijl de café-eigenaar
een dubbeltje per verkocht biertje
doneert." Intussen verspreidt het
nieuws over het rockfeest zich al als
een lopend vuurtje. ,,Ik werd al be-
naderd door Belgische fans. Het aar-
dige is dat Zaal Heezen ook een ho-
tel heeft. Mensen kunnen er dus
overnachten", zegt collega-bandlid
Von Schmoll.

Die avond wordt ook de nieuwe sin-
gle-cd/dvd 'Landloper' gepresen-
teerd, een ode aan Oxx. ,,We begin-
nen al om half tien te spelen, het
tijdstip waarop Oxx zijn laatste
adem uitblies. Daarna is het de
beurt aan de band The Marshalls,
waarna we met de Oxx Band nog
even ouderwets gaan stampen en
dampen. Helemaal in de geest van
Oxx." De zaal gaat open om 20.30
uur, zie ook: www.oxx-band.com.

,,Hij wilde maar één ding:dat de band door zou gaan"

Eerbetoon aan dr. John from Oxx

Een heus rockfeest ter gelegenheid van een vijfde sterfdag. ,,Oxx zou
het niet anders hebben gewild", zegt Johnny Baldrucker, drummer
van de legendarische Oxx Band. Vrijdag 12 december wordt in Zaal
Heezen in Steenderen een eerbetoon gebracht aan dr. John from Oxx,
oprichter van de naar hem vernoemde band. ,,Ik weet zeker dat Oxx
vanaf boven vol trots met ons meekijkt. En het zal me niet verbazen
als op hetzelfde moment een hevig onweer boven de Achterhoek los-
barst."

Weeversdrukker i j

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag

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 moge-
lijk met natuurlijke materialen ge-

werkt zoals, mos, salim, sisal, gaas, co-
cosvezel en natuurlijk veel groen. De-
ze dag staan ook alle onderwerpen
voor het hele seizoen opgesteld. Hierin
zijn veel modellen van gaas en mos.
Ook zijn er workshops met textielver-
harder 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 kof-
fie of thee en iets lekkers eens een kijk-
je nemen. Voor meer informatie of
aanmeldingen zie bij de contactjes.

Kerstworkshops voor
groendecoraties
Huis- en tuindecoraties Marjo Fre-
deriks in Keijenborg heeft op 30
november open huis. Deze dag
staan alle voorbeelden voor de
workshops opgesteld zodat u een
indruk kunt krijgen van de onder-
werpen.

Voor het radioprogramma Goedemor-
gen Nederland Radio van de KRO, zijn
vorige week interviews gemaakt met
diverse mensen uit Keijenborg. Het
doel van het programma is een beeld
te schetsen van de toekomst van het

platteland. Elke werkdag van 9.31 tot
10.31 uur is het programma te beluis-
teren. De opnames van Keijenborg
worden uitgezonden van 23 tot en
met 28 november. Elke morgen is er
een reportage te horen.

Keijenborg in KRO-radio-
programma

De urn is gevuld met fijn grijs zand. 

Maar daartussen glinsteren kleine geelkleurige klompjes.

--Dat lijkt warempel wel goud! Willem krapt zich achter 

zijn oren en kijkt Reint indringend aan.

-- Nou weten jullie het ook. Maar let op! Degene die het

weet, zal het bezuren. Reint fluistert met pijnlijke stem en

kijkt schichtig om zich heen.

Joost snapt er niets van. 

– Wat is jou dan overkomen?

-- Ter Haer en ik hebben gisteren voor ons leven moeten

rennen. In de schemer verscheen een gedaante die ons

achterna kwam helemaal naar Roderlo. Het was een

verschrikkelijk wezen.

-- Maar waarom ben je dan in vredesnaam vandaag 

teruggekomen? Ben je niet bang? Reint schudt moedig 

zijn hoofd. 

-- Een Berenschot laat zich niet zomaar afschrikken. 

En ik moest zeker weten dat er nog meer urnen liggen.

Hermannus durfde niet meer, maar ik wel. 

Willem grijnst. 

-- Jij gelooft toch niet in spoken? Alleen, pas op voor

rondschietende jonkers! Reint trekt een grimas. 

-- Ik begin nu wel te geloven dat die urnen ongeluk brengen.

Reint kijkt beteuterd naar zijn bloedende arm.

-- Kom op, we gaan naar terug Roderlo. Willem helpt Reint

overeind, terwijl Joost de urn onder zijn arm neemt.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman



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

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren

Tegeltje, tegeltje 
aan de wand, 
wie heeft de 

mooiste badkamer 
in ‘t land?

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 29 november
in het café

Lady & de
Vageband

In de discotheek

D.J. René Vrieso
van de Baja club R’dam!

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.

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

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

Te huur:
SINT & PIET KOSTUUMS
DS Design, Molenkolkweg 33,
Steenderen. Tel. 0575-452001.

Maak nu uw afspraak voor de 
Winterbeurt van uw grasmaaimachine. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN
ACTIE:

Bij de Winterbeurt van uw zitmaaier
ontvangt u GRATIS een AFDEKHOES! 

(zolang de voorraad strekt)

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

BERENDSEN

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

OOK U KRIJGT MISSCHIEN NOG BELASTINGGELD TERUG

Wij hebben geconstateerd dat veel mensen welke geen belasting-
aangifte hebben ontvangen toch voor teruggave in aanmerking
kunnen komen. Hebt u over 2007 of voorgaande jaren geen aan-
gifte ontvangen, neem dan contact met ons op.

Wij maken graag geheel vrijblijvend een berekening voor u.
Bij geen teruggave berekenen wij geen kosten.

Bel voor informatie 0575-462216.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld.

Dinsdag 2 december krijgt u uitgebreid uitleg over het
effect van infrarood warmte op uw lichaam en uw gezond-
heid. U bent op de GEZOND-dag hartelijk welkom in het:

Sensire Servicehuis
Dorpsstraat 7 in Vorden

Wij willen graag rekening houden met uw komst. Wilt u zich
daarom van tevoren aanmelden via telefoon: 0314-357419
of via e-mail: thuiszorgwinkel.klantenservice@sensire.nl

GEZ  ND-dag
dinsdag 2 december 14.00 tot 20.00 uur.

Is infrarood

warmte gezond

voor mij?

Wat kost een
infrarood cabine

eigenlijk?

Ik woon niet zo groot.
Kan zo’n cabine ook in

mijn slaapkamer?

MP3-speler of
luxe handdoekset gratis

bij aankoop!

Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 32 79

Opruiming
nu extra ingekocht

Vingino Jeans en Vingino bovenstukken

alles met 50% KORTING
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De aanwezige leden werden ontvan-
gen in de bedrijfskantine alwaar zij
welkom werden geheten door Jan Bij-
vank, bedrijfsleider van ontwerpstu-

dio Weevers Walburg, gevestigd aan
de Nieuwstad 29 te Zutphen. Direc-
teur Gerhard Weevers, opende de mid-
dag met een korte introductie waarna

de groep werd opgesplitst in 3 kleine-
re groepen om een uitgebreide rond-
leiding te krijgen door het bedrijf met
toelichting op de werkzaamheden die
men zoal in het bedrijf tegenkomt. Dit
alles zoveel mogelijk in de chronologi-
sche volgorde van het verwerkingspro-
ces. De aanwezige grafimedia advi-
seurs Erik Burggraaff en Donald Die-
terman, namen naast Jan Bijvank ie-
der een groep onder hun hoede.

WORKLFOW
Door de  rondleiding kreeg men een
prachtig overzicht van de uiteenlopen-
de werkzaamheden die men binnen
Drukkerij Weevers aantreft  en daar-
door een goed beeld van de workflow
en wat er allemaal bij komt kijken om
tot een bepaald eindproduct te ko-
men. Aan de basis staat veelal een
goed ontwerp en hierin kan Weevers-
Walburg, de ontwerp studio in Zut-
phen een belangrijke rol spelen. De ei-
gen inbreng en sparringsmogelijkhe-
den die de klant heeft met de studio
zijn onderscheidend te noemen. Zij ty-
peren de gehele denk- en werkwijze
van Drukkerij Weevers als totaalpart-
ner.

ADVERTENTIES
Maar er was meer te zien. O.a. hoe een
advertentie tot stand komt en ver-
werkt wordt in de weekbladen CON-
TACT. Deze bladen zijn eigen uitgaven
van Drukkerij Weevers. Zo kon men er-
varen dat een advertentie niet zomaar
"even" gemaakt en geplaatst is. Verder
werd er tekst en uitleg gegeven over di-
gitaal printen in kleine oplagen en het
gepersonaliseerd printen. Een tak die
binnen Drukkerij Weevers snel aan
het groeien is. Ook hiermee speelt de
drukkerij in op de meest moderne
technieken die momenteel voor han-
den zijn. Groot voordeel is ook dat er
via glasvezelverbindingen direct,  mid-
dels een centrale server, bestanden
binnen de organisatie en de externe
vestigingen uitgewisseld kunnen wor-
den. Hierdoor treed er nagenoeg geen
vertraging meer op en kan er zeer snel
informatie uitgewisseld worden.

COLOR MANAGEMENT
Ook het gebruik en nut van Color Ma-

nagement, een systeem en werkwijze
om kleur en kwaliteit te bewaken bin-
nen het bedrijf en de  nevenvestigin-
gen, werd uitgelegd. De ondernemers
kregen zo een duidelijk beeld van de
organisatie en de zeer moderne tech-
nieken waarmee geproduceerd wordt.
Ook in voorraadbeheer, bijvoorbeeld
van toepassing op grotere klanten met
meerdere (landelijke) vestigingen,
staat Weevers zijn mannetje en er is
dan ook een groot  magazijn ter be-
schikking waar papier en gereed pro-
duct in een geconditioneerde omge-
ving kan worden opgeslagen.

MILIEU
Tot slot werd tekst en uitleg gegeven
over de het gebruik van FSC papier,
hoe men omgaat met het milieu en de
energiebesparende zonnepanelen die
op het recent opgeleverde nieuwe ma-
gazijn geplaatst zijn. Dit alles om de
betrokkenheid en aandacht voor de
leefomgeving gestalte te geven. Deze
maatregelen en werkwijze onder-
scheiden de organisatie ook, hetgeen
in veel gevallen bij ISO gecertificeerde
relaties al een pré is of zelfs verplicht
gesteld wordt
De middag werd onder het genot van
een kopje koffie of thee afgesloten
met een vragenronde in de bedrijfs-
kantine, waarna de Steenderense On-
dernemers met een geheel nieuwe en
verfrissende kijk op het grafisch be-
drijf tevreden afscheid namen. 

Wilt u ook eens zo`n rondleiding
meemaken en zelf beleven wat er alle-
maal mogelijk is?. Meldt u zich dan als
groep of vereniging gerust aan bij
Drukkerij Weevers. Zij zullen u dan
met veel plezier over hun vak en alles
wat hier bij komt kijken vertellen!

Bezoek Steenderense Ondernemers Vereniging aan
Drukkerij Weevers

Op 19 november heeft een delegatie van de Steenderense Ondernemers
Vereniging Drukkerij Weevers in Vorden bezocht. Het is min of meer een
traditie geworden binnen de SOV om één keer per jaar op bezoek te gaan
bij een bedrijf in de regio en voor dit jaar is, naar aanleiding van het con-
tact dat enkele leden met drukkerij Weevers hebben, de keuze gevallen op
dit bedrijf.

Directeur Edwin ten Brinke van MVO
Projecten heette de belangstellenden,
waaronder de kopers van de wonin-
gen, omwonenden en andere betrok-
kenen bij het project, welkom. Hij ver-
telde blij te zijn met de snelle ontwik-
keling van dit project en de prettige
samenwerking met de gemeente. De
officiële handeling werd verricht door
wethouder André Baars, die met een

graafmachine een gat groef. Baars
ging in op het ontstaan van het nieuw-
bouwplan en had veel waardering hoe
het plan er uit komt te zien dat goed
past in het dorp. “Ik heb het volste ver-
trouwen dat dit plan in werkelijkheid
net zo mooi wordt als de impressie op
het bouwbord”, zegt wethouder Baars. 

Het plan is ontwikkeld door MVO Pro-

jecten uit Doetinchem en Ten Brinke
voert de bouw uit.

In juni dit jaar is de verkoop van De
Smidshof van start gegaan. Van de
veertien woningen zijn er nog twee te
koop. De twee woningen kunnen als
seniorenwoning (met een slaapkamer
en badkamer op de begane grond) en
als gezinswoning (met slaapkamers en
badkamer op de verdieping) ingedeeld
worden. De verwachting is dat de wo-
ningen in juni 2009 worden opgele-
verd. Belangstellenden kunnen zich
vrijblijvend laten informeren bij Lui-
mes en Lebbink makelaars, Zelhem.

Bouw De Smidshof in Keijenborg gestart

Afgelopen donderdag werd het startsein gegeven voor de bouw van veer-
tien woningen van het nieuwbouwplan De Smidshof in Keijenborg. De
woningen worden gebouwd op de hoek Kerkstraat/Koldeweiweg. De voor-
malige horecagelegenheid de Smid is gesloopt en maakt plaats voor
nieuwbouw.

Wethouder André Baars graaf het eerste gat voor het nieuwbouwplan De Smidshof.

Afgelopen voorjaar namen een groot
aantal Vordenaren in Didam deel aan
de ‘Baggerloop’. Ook toen al met als
doel geld voor het KWF Kankerbestrij-
ding in te zamelen. Door het resultaat
(11.000 euro) gingen Ilona Lenselink
en Arjan Mombarg brainstormen om
ook in Vorden een ‘loop’ voor het goe-
de doel (KWF) te organiseren. Er werd
een comité gevormd, waarin naast ge-
noemd tweetal ook Liesbeth Bakker,
Marcel Bourgondieën en Jolanda de
Zeeuw zitting namen.
Aangezien Ilona en Arjan hun roots in
Linde hebben wordt het evenement
‘Lindese Blubber Run’ genoemd. Arjan
Mombarg: ‘Momenteel hebben zich al
ruim 120 personen aangemeld, af-
komstig uit diverse delen van ons land

(Veenendaal, Amersfoort, Dronten
noem maar op). Ik verwacht zeer ze-
ker meer dan 200 deelnemers. Uit Vor-
den en naaste omgeving hebben ons
ook velen toegezegd naar Linde te zul-
len komen, maar moeten de meeste
zich nog officieel opgeven. Inschrij-
ving is mogelijk via:
www.blubberrun.free.wheel.nl
Ook bestaat de mogelijkheid om zich
zondagmorgen 30 november voor de
aanvang van de wedstrijden in te
schrijven.
De 3 kilometer start om 11.00 uur en
de 6 en 12 om 11.30 uur. De afstanden
kunnen ook in teamverband (4-6 per-
sonen) gelopen worden. De inschrij-
vingskosten bedragen 3 euro (3 km), 7
euro (6 en 12 km), tien euro (school-
teams) en 35 euro (volwassen teams ).
Wil men deze ‘Lindese Blubber Run’
sponsoren? Ook dat kan middels
banknummer 1401.86.298 t.n.v. I. Len-
selink Blubber Run t.b.v. KWF.

Start en finish zijn bij de Lindese mo-
len, waar omstreeks 13.15 uur de prij-
zen zullen worden uitgereikt. Daar
zullen voor, tijdens en na afloop diver-
se bands een optreden verzorgen.

Opbrengst voor KWF Kankerbestrijding

Veel deelnemers verwacht: 'Lindese
Blubber Run'
Buurtschap Linde kan zich zondag
30 november opmaken voor een
groot aantal deelnemers aan de
‘Lindese Blubber Run’, die zich zo-
als het zich laat aanzien door vele
supporters zullen worden onder-
steund. Het betreft niet zomaar
een wedstrijd (3, 6 of 12 kilometer)
maar is het een evenement voor
het goede doel.

De activiteit werd gehouden in het
zwembad van Cultureel centrum ‘De
Brink’ in Zelhem. De avond begon om
vijf uur en duurde tot negen uur. De
ouders hadden hiervoor een uitnodi-
ging in de bus gehad en konden kie-
zen uit twee groepen.
Groep 1 (17.00-18.30 uur) met rustige
muziek en groep 2 (19.00-21.00 uur)

met discomuziek en discolampen. 
Na afloop kregen alle kinderen met
hun begeleiders een patatje met kro-
ket of frikadel en wat drinken, na-
mens de stichting.
Dank aan het zwempersoneel van De
Brink dat zich enorm heeft ingezet
om samen met het bestuur van Handi-
kids de avond te verzorgen voor deze
kinderen, die op deze manier konden
genieten van een avondje uit!
Het bestuur van Stichting Handikids
Bronckhorst, de kinderen en begelei-
ders kijken met plezier terug op de ge-
slaagde avond. Er was een goede op-
komst.

Eerste activiteit Handikids Bronckhorst

Discozwemmen Handikids geslaagd
Stichting Handikids Bronckhorst
had zaterdag 15 november haar
eerste activiteit. Het discozwem-
men voor kinderen met een beper-
king uit de gemeente Bronckhorst,
was een succes.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Ook dit jaar 
WENSENWENSEN voor elkaar ...

BESTEL NU!
Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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LTO Noord, afdeling Bronckhorst, on-
derdeel van LTO Nederland, de onder-
nemersorganisatie voor de Agrarische
Sector, wist tot nu toe 24 nieuwe leden
te werven voor haar afdeling. “Ieder
bestuurslid droeg drie adressen aan
om te bezoeken,” geeft voorzitter Pe-
tra Schaars aan. “Die persoonlijke be-
nadering werpt zijn vruchten af. Ook
houden wij goed in de gaten op welke
bedrijven bedrijfsovername zich aan-
dient, zodat we de jonge ondernemer
kunnen benaderen voor het lidmaat-
schap van LTO Noord.” 
Het eerste dat opvalt bij het oprijden
van het erf van Hendrik Kets is een
bord van de Dutch Dairy Board, DDB,
op de ligboxenstal. Het hangt er wel,
maar de melkveehouder blijkt geen
overtuigd lid van de vereniging voor
melkveehouders. ”De jongen die hier
melkt, wilde graag dat ik dit bord op
zou hangen”, vertelt Hendrik.
“Schroef ‘m er maar op, heb ik toen ge-
zegd.” Tammo Beishuizen, voorzitter
van LTO Noord, kwam ook met een
bord naar Hendrik en zijn partner Do-
ris van Basten Batenburg (41): een ge-
zinstegoedbon voor de Winter Efte-
ling. Hij is het 750ste bedrijfslid, dat
zich bij LTO Noord heeft aangemeld
sinds de start van de ledenwerfactie
begin 2007. 

De bestuursleden van de afdeling
Bronckhorst waren in het kader van
ledenwerving al eerder bij Hendrik
langs geweest, maar ze konden niet di-
rect een nieuw lid bijschrijven. “Ik hik-
te wat lang aan tegen de contributie,”
geeft hij toe. “Maar als niet-lid profi-
teer je wel indirect mee van de resulta-
ten die LTO Noord bereikt. Ik wil niet
meeliften, uit solidariteit met mijn
collega’s ben ik lid geworden.” LTO
Noord brengt onderwerpen ter discus-
sie in de politiek en controleert dit.
“Dat is het belangrijkste, dat LTO een
vinger aan de pols houdt bij wat er in
de politiek wordt besloten. De politie-
ke besluitvorming kun je als individu-
ele boer niet bijhouden, daar heb je
LTO Noord voor.” Tammo Beishuizen
vult hem aan: ”In de volle breedte is
LTO actief, we zijn duidelijk aanwezig
in Den Haag.” 
Henk Willemsen en Peter Schut, be-
stuursleden van de afdeling Bronck-
horst, bezochten Hendrik en Doris in
het kader van de ledenwerfactie. “Er
was toch nog een reden voor het lid-
maatschap,” herinnert Peter zich. “De
gemeente wilde hier 15 hectare land
aankopen voor landgoederen,” vertel-
len Hendrik en Doris lachend. “Als jul-
lie nu kunnen tegenhouden dat dit
niet gebeurt, word ik lid van LTO

Noord, heb ik toen gezegd. En laat ze
dat nu lukken.” “Mede door de inzet
van LTO Noord hoor, niet alle eer komt
ons toe,” vult Henk aan.
Hendrik nam al op 19-jarige leeftijd
het melkveebedrijf van zijn vader over.
“Mijn vader was 51 jaar toen ik werd
geboren,” legt hij uit. “Na de overna-
me heb ik nog een aantal jaar met
mijn moeder samengewerkt in het be-
drijf.” Nu werkt Doris als het even kan,
mee in het bedrijf, naast een 82-jarige
oom van Hendrik. “Ik sta graag in de
melkput, maar sinds de geboorte van
onze dochter Claudia, die nu bijna 5
maanden is, ben ik wel meer in huis,”
vertelt ze.

In 1992 had het bedrijf 128.000 kilo-
gram quotum, wat is gegroeid tot
800.000 kilogram in 2008. Hendrik
melkt het quotum vol met 103 melk-
koeien, half MRIJ (Maas-Rijn-IJsselvee),
half Holstein. Daarnaast zijn er 70
stuks jongvee op het bedrijf. Het be-
drijf heeft 32 hectare grond en er
wordt wat grond bij gehuurd. “Elk jaar
zijn we een beetje gegroeid in melk-
quotum. De schaalvergroting is gelei-
delijk gegaan, waarbij we de kosten al-
tijd goed in de gaten hielden,” aldus
Hendrik. “Nu maken we een pas op de
plaats. De afschaffing van het quotum
duurt nog lang, in die tijd kan er nog
zoveel gebeuren in bijvoorbeeld de po-
litieke besluitvorming. Ik ben nergens
bang voor, maar de wereld is zo hec-
tisch, wij doen het even rustig aan.”

LTO Noord afdeling Bronckhorst

750ste lid kiest voor solidariteit
Een nieuwe mijlpaal in de ledenwerfactie! Dat is het bijschrijven van het
750ste nieuwe bedrijfslid van LTO Noord afdeling Bronckhorst: melk-
veehouder Hendrik Kets (36) uit Baak. “Uit solidariteit met mijn collega’s
ben ik lid geworden,” zegt hij.

Up The Irons toerde voor negen shows
in tien dagen met de voormalige Iron
Maiden zanger Paul Di’Anno als speci-
ale gast in hun shows. De tour bezocht
daarbij drie landen: Duitsland, België
en Nederland. Ook had Up The Irons
eerder een spetterende performance

op Graspop Metal Meeting in België.
Zo’n 15.000 bezoekers zagen de show.
De band speelde daar te midden van
andere bands als Whitesnake, Guns ‘n
Roses en My Dying Bride. 
Up The Irons geeft een spectaculaire,
high-energy show compleetmet decor,

effecten en natuurlijk ‘Eddie’ waar-
door een echte Iron Maiden show
nauwkeurig wordt benaderd. Zie daar-
bij de combinatie van vijf wilde Iron
Maiden freaks die de ‘Iron Maiden’
hits spelen en er staat een onverslaan-
bare formule die gegarandeerd is voor
succes.

Informatie: Café Heezen, telefoon
(0575) 451204 of www.hotelheezen.nl

Maiden-tribute met Up The Irons
bij Heezen

Zaterdagavond 29 november wordt bij Heezen een Tribute-night to Iron
Maiden gehouden. De band Up the Irons vormt de hoofdact die avond.
Het voorprogramma wordt verzorgd door Wasted Bullit.

Kansspelbelasting is voor rekening
van de Zonnebloem. Het recht op prijs
vervalt een jaar na de trekking. Prijzen
worden alleen uitgekeerd indien u het
winnende lot volledig invult en stuurt
naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemlote-
rij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. 

Prijsnr. Lotnr. Prijsbedrag
1e prijs 0901664 € 15.000,00
2e prijs 0986430 € 10.000,00
3e prijs 1104740 € 10.000,00
4e prijs 0316566 € 5.000,00
5e prijs 0055747 € 5.000,00
6e prijs 0832605 € 5.000,00
7e prijs 0377563 € 2.500,00
8e prijs 0861840 € 2.500,00

9e prijs 0607628 € 2.500,00
10e prijs 0856665 € 2.500,00
11e prijs 0728277 € 1.000,00
12e prijs 0592292 € 1.000,00
13e prijs 0289621 € 1.000,00
14e prijs 1034369 € 1.000,00
15e prijs 0521246 € 1.000,00
16e prijs 0297446 € 450,00
17e prijs 0293569 € 450,00
18e prijs 1048077 € 450,00
19e prijs 0391318 € 450,00
20e prijs 0084608 € 450,00
21e prijs 0844173 € 450,00
22e prijs 0578837 € 450,00
23e prijs 1032211 € 450,00
24e prijs 0945560 € 450,00
25e prijs 1207834  € 450,00

De volgende prijzen op loten met de
volgende eindcijfers.

26e prijs 96972 € 100,00
27e prijs 82040 € 100,00
28e prijs 00075 € 100,00
29e prijs 8968 € 50,00
30e prijs 0017 € 50,00
31e prijs 0344 € 50,00
32e prijs 512 € 15,00
33e prijs 485 € 15,00
34e prijs 151 € 15,00

Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze
uniek zijn en worden toegekend aan
winnende lotnummers waarvan alle 7
cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m
34 worden toegekend aan de loten
waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct
zijn. Dat betekent dat deze prijzen
voor meerdere loten kunnen gelden.
(onder voorbehoud van typefouten)

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2008
Hier onder volgt de uitslag van de trekking op 10 november van de Natio-
nale Zonnebloemloterij 2008. De Nationale Zonnebloemloterij 2008 is
goedgekeurd door het Ministerie van Justitie.

Uit de grote verzameling van Jan van
Hulst uit Krimpen a/d IJssel en Theo
Roelofs uit Rotterdam zijn enige hon-
derden zeer fraaie kerstgroepen, af-
komstig uit alle delen van de wereld,
te bewonderen. Zij exposeren ieder
jaar meestal in het westen van het
land en ons museum is zeer ingeno-
men met het feit dat zij het interieur
van onze monumentale kerk dit jaar
hebben uitgekozen om ook anderen
van hun prachtige verzameling te la-

ten meegenieten. 

Ook Mimi Winkels uit Borculo die
zich vooral heeft toegelegd op het zelf
bouwen van mooie kerststallen en An-
nelies de Kort uit Elst die een unieke
verzameling miniatuur-kerstgroepen
bezit, verlenen dit jaar hun medewer-
king aan de expositie. De grote door
Pierre Cuypers zelf vervaardigde kerst-
groep  die bij deze kerk behoort, ont-
breekt natuurlijk ook niet.

Openingstijden: Vanaf zaterdag 6 de-
cember 2008 tot en met zondag 4 ja-
nuari 2009 iedere vrijdag, zaterdag en
zondag geopend en tevens op maan-
dag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 de-
cember. De opbrengst is geheel be-
stemd voor de instandhouding van de-
ze monumentale kerk. Op zaterdag 13
december om 20.00 uur verzorgt het
Vordens Mannenkoor een speciaal
kerstconcert m.m.v. Henriëtte van
Lith. De kaartverkoop wordt tijdig be-
kendgemaakt.

Voor de 9e keer Kerstgroepententoonstelling

Kerst op de Kranenburg
De St. Antonius van Paduakerk  in
Kranenburg(tussen Vorden en
Ruurlo), de oudste nog bestaande
Cuyperskerk, heeft vanaf zaterdag
6 december 2008 tot en met zondag
4 januari 2009 haar deuren weer ge-
opend voor de traditionele exposi-
tie van kerstgroepen en kerststal-
len. Voor de negende maal in suc-
cessie is de kerk, die volledig in
kerstsfeer is ingericht en verlicht,
het decor van het traditionele
kerstfeest.

Koopplein Bronckhorst  werkt uitslui-
tend lokaal. Alleen particulieren en
ondernemers uit dit gebied mogen ru-
brieksadvertenties plaatsen. Dat
wordt gecontroleerd met een postco-
defilter. "Het grote voordeel ten op-
zichte van landelijke handelsplaatsen
is het lokale karakter. Dat versterkt de
betrokkenheid bij je eigen omgeving
en het is veel veiliger als je dichtbij
kunt kopen wat je zoekt. Geen gedoe
met verzenden, geen lange reistijden.
En geen risico op fraude en oplichting,
want je rijdt zo even langs. Het is ge-
weldig om een handelssite te hebben
die puur is gericht op onze regio."

Het werkgebied van Koopplein

Bronckhorst omvat ook de deelge-
meenten Steenderen, Hengelo, Vor-
den, Hummelo en Zelhem. Alleen de
inwoners van dit gebied, dat zijn er in
totaal zo'n 50.000, mogen gratis ru-
brieksadvertenties plaatsen op dit lo-
kale Koopplein. Volgens Kruip is Koop-
plein.nl een aanwinst voor de Achter-
hoek. "Bovendien is het in deze slechte
economische tijden prachtig als spul-
len een tweede leven krijgen. Je kunt
via Koopplein voor een klein prijsje de
leukste spulletjes kopen. En het mi-
lieu wordt niet belast door bergen pa-
pier of lange autoritten!"

WINACTIE
De digitale handelssite is inmiddels
'geopend' en wint aan bekendheid. "Fy-
siek is Bronckhorst een grote gemeen-
te. Het kost tijd om Koopplein bekend
te maken. Inmiddels kennen steeds
meer inwoners het en breidt Koop-
plein zich als een olievlek over ons ge-
bied uit." Iedere 250e (particuliere) ad-
verteerder op Koopplein Bronckhorst
ontvangt een gratis lot van de prijzen-
actie van VV Vorden. Hoe meer gratis
advertenties iemand plaatst, hoe gro-
ter de winkans! 

Er zijn in totaal 6 loten beschikbaar.

Vanaf nu veilig en gratis handelen via lokale handelsplaats

Koopplein.nl nu ook in
Bronckhorst
Vanaf nu kunnen inwoners van
Bronckhorst gemakkelijk en snel
spullen verhandelen via internet.
Op hun eigen lokale Koopplein.
Zonder risico op wanbetaling en
oplichting. Gratis. Koopplein.nl is
een digitale handelsplaats waarop
alleen inwoners van deze gemeen-
ten nieuwe en tweedehands spul-
len kunnen verkopen. Koopplein
Bronckhorst (www.koopplein.nl)
wordt gerund door Vordenaar Stef
Kruip.

HERSTEL ONDERLINGE COMMU-
NICATIE
Geluidsoverlast, pesterijen, roddels,
spelende kinderen en harde muziek
zijn zomaar voorbeelden van ergernis-
sen, waardoor conflicten en ruzies
tussen buren ontstaan. Vaak beginnen
ergernissen met een kleinigheid, waar
vooral niet over wordt gepraat. Een
langdurig conflict en vijandige sfeer is
vaak het gevolg. Buurtbemiddeling
biedt vaak de oplossing in het herstel
van de communicatie tussen buren.

WERKWIJZE
Zodra er niet meer met elkaar gepraat
wordt, ontstaan er vaak irritaties en
misverstanden die hun eigen leven

gaan leiden en hoog kunnen oplopen.
Een onafhankelijke en onpartijdige
derde kan dan soms nodig zijn om de
twee partijen weer aan tafel te krijgen.
Buren in een overlast situatie kunnen
contact opnemen met de coördinator
buurtbemiddeling van IJsselkring. De
coördinator informeert en begeleidt
de vrijwilligers, die vervolgens op pad
gaan om te bemiddelen tussen buren
of buurtbewoners. Zij proberen de ru-
ziënde partijen weer met elkaar in ge-
sprek te brengen om tot een oplossing
te komen die voor iedereen aanvaard-
baar is. 

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS!
Voor dit project is IJsselkring op zoek
naar vrijwillige buurtbemiddelaars
die binnen een gezellig team een bij-
drage leveren aan de leefbaarheid in
de gemeente Bronckhorst, Berkelland
en Oost Gelre. IJsselkring is op zoek
naar mensen die niet te snel een oor-
deel vormen en niet bang zijn voor
emoties. Alle buurbemiddelaars krij-
gen een training conflicthantering,
communicatietechnieken en professi-
onele begeleiding.

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op met Daniëlle Ra-
spe, projectleider buurtbemiddeling,
telefoon 06 53703207 of mail naar
d.raspe@ijsselkring.nl

Project Buurtbemiddeling
ProWonen, de gemeenten Berkel-
land, Bronckhorst en Oost-Gelre,
De Woonplaats in Groenlo en poli-
tie Noord- en Oost-Gelderland be-
ginnen vanaf januari 2009 met het
project buurtbemiddeling: een
aantal goed getrainde vrijwilligers
bemiddelt in huis- tuin- en keuken-
conflicten tussen buren en buurt-
bewoners. Het doel? De ruziënde
partijen weer aan de praat krijgen
en zelf een oplossing laten beden-
ken, zonder dat het conflict esca-
leert en politie of justitie wordt in-
geschakeld. IJsselkring voert het
project namens de partijen uit.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Achterheer:
"Argens achterheer motten". Controleren of iemand zijn werk
(goed) gedaan heeft.

B. Broedskoo:
Bruidskoe. "'t Eerste kalf van ne broedskoo wodn nooit verkof". 

C. Höppe:
1. Heup. Hee hef 't op de höppen". 
2. "Der bunt ter heupe dee 't op de höppe hebt um bi'j 'n ander

den telder heupend vol te doone, ik hoppe dat ze der ne
hoop las van kriegt".

En zegt Frans Bleumink van Profile
Bleumink: " U hoeft zich geen zorgen
te maken over een bekeuring!" Fietsen
met licht is dus gewoon prettig. 

WAT VOOR SOORT KOPLAMP?
Voor de koplamp heeft u de keus uit
drie verschillende soorten lampjes: de
ouderwetse gloeilamp, de halogeen-
lamp en led verlichting. Op veel oude-
re fietsen zit nog een lamp met een

ouderwets gloeilampje. Een halogeen-
lamp is beter omdat die twee keer zo-
veel licht geeft.  Als koplamp kunt u
ook witte led verlichting met batterij-
en of dynamo gebruiken.

Bij Profile Bleumink "De Fietsspecia-
list" heeft U een ruime keus aan lam-
pen. Kleine, zuinige lampen, alleen be-
doeld om gezien te worden, maar ook
lampen die veel meer licht geven dan
een halogeenlamp. 

Meer weten over fietsverlichting? Kom
langs bij Profile Bleumink "de Fietsspe-
cialist "in Vorden of Zutphen en laat U
geheel vrijblijvend informeren en laat
uw verlichting gratis controleren.

Fiets verlicht!
Fietsen met werkende verlichting
heeft voordelen: u wordt eerder ge-
zien, u krijgt vaker voorrang, min-
der scheldwoorden naar uw hoofd
en beter zicht op kuilen in het weg-
dek.

Op de foto bekijkt Hein Leenen, de au-
teur van dit boek, samen met de leer-
lingen van het Stedelijk Daltoncollege
Zutphen en Véronique van Zuidam
(links op de foto) van Born Ouderen-

werk naar de eerste resultaten.
De leerlingen verzorgden de vormge-
ving van het boek onder begeleiding
van Ronald Rondeel, docent afdeling
GrafiMedia. Er is door de leerlingen

hard gewerkt aan dit boek. Het boek is
geschreven door ouderen uit het Wa-
terkwartier en vormgegeven door
scholieren. Een bijzondere, unieke sa-
menwerking.
Voorafgaand hieraan werd er door
Drukkerij Weevers een presentatie
gegeven over de hedendaagse druk-
technieken.

De geschiedenis van het
Waterkwartier in Zutphen

Na anderhalf jaar was is het dan eindelijk zover. Op 13 november rolden
de eerste vellen van het boek "de geschiedenis van het Waterkwartier in
Zutphen" van de drukpers.

Van houten balken, gaas en meters
juten doek wordt in 3 weken tijd een
levendige berg opgebouwd. Het Ma-
ria-altaar van 4,5 meter hoog wordt
geheel onder een berg gebouwd. In
de berg is een grot ontstaan waarin
Jozef, Maria en het kindje vertoeven.
Rond de grot is het een drukte van
jewelste met de herders, de schapen
en de koningen die bij het kamp-
vuur komen bijkomen van hun lan-
ge reis. Hogerop de berg zien we een
dorpje in het licht van de ster. Het le-
vendige karakter van de kerststal
wordt gevormd door meertjes en
een luid klaterende waterval.

Het bouwen van de grote kerststal is
een initiatief van Wijlen pastoor Rig-
ter en is met veel enthousiasme

voortgezet door de misdienaar-
groep. Sinds kort helpen de kosters
ook een handje mee.

De huidige kerststal heeft in de ja-
ren een heel ander uiterlijk gekre-
gen, toen in 1977 de eerste kerststal
werd gebouwd bestond deze nog uit
een kleine presentatie met enkele
beelden. Nu meer dan 25 jaren later
is er een grootse kerststal van 4 bij 5
meter breed en 5 meter hoog te zien,
waarin rond de tachtig beelden
staan. Deze beelden zijn de laatste ja-
ren geheel opnieuw gerestaureerd
en opnieuw geschilderd.Nog geen
enkel jaar is de kerststal precies het-
zelfde opgebouwd. Hierdoor is het
ook dit jaar weer de moeite waard
om te komen kijken!

Op de volgende data is de kerststal te
bezichtigen: 1e kerstdag, 2e kerstdag
s' middags en Nieuwjaarsdag s' mid-
dags.Tijdens de bezichtiging van de
kerststal zijn bouwers aanwezig en
alles vertellen over de kerststal.

De grootste Kerststal in
Steenderen!
Bij het horen van het woord
kerststal denkt men meestal als
eerste aan een klein stalletje on-
der de kerstboom. Dat daar ook
een heel andere vorm aan gege-
ven kan worden is te zien in de St.
Willibrorduskerk in Steenderen.

Op maandag 1 december  is er een
overdenking te beluisteren van
dhr.H.G. Dijkman uit Vorden. Ds. C.
Ferrari-van Schuppen uit Hengelo ver-
zorgt een overdenking in de uitzen-
ding van maandag 8 december. Voor
de uitzending van maandag 15 decem-
ber heeft Mieke Hebbink uit Zelhem
haar medewerking toegezegd.
Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden

via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop  volgen-
de week,  via het tel. nummer van de
studio : 0314-624002 

Ook zal Radio Ideaal op zondagmor-
gen 30 november vanaf 10.00 uur een
kerkdienst uitzenden  van de Protes-
tantse Gemeente Hengelo vanuit de
Remigiuskerk. 

De kabelfrequentie's  van Radio Ideaal
zijn dit jaar uitgebreid. Voor heel
Oost-Gelderland is het nu: FM 91.1 of
94.00. De etherfrequentie's blijven
105.1 t/m 107.7

Kerk en Radio

In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

HENGELO - “Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shag-
je”, lacht Arno Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik
niet en als ik daarop aangesproken werd, strooide ik vro-
lijk met alle bekende rokersargumenten: Het is zo gezel-
lig, het is zo lekker, je moet toch ergens dood aan
gaan...” Dat is inmiddels heel wat jaren geleden. De
straffe roker van weleer is opgelucht en blij dat hij nooit
meer hoeft te roken. Zo blij dat hij al duizenden ande-
ren van het roken af heeft geholpen. Dat zijn aanpak
mensen aanspreekt blijkt wel uit het feit dat hij dankzij
een overweldigende hoeveelheid nominaties van tevre-
den klanten dit jaar door Stivoro is gekozen tot beste
stopondersteuner van Nederland.

Iedereen kan stoppen
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is las-
tig door de combinatie van lichamelijke verslaving, gees-
telijke afhankelijkheid en de gewoonte om te roken.
Juist deze drie aspecten pakt eraCare met succes aan,
waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de tabak de-
finitief vaarwel te zeggen. 

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunc-
tuur). Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen
op en rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine
steriele puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ont-
gifting en het onderdrukken van de ontwenningsver-
schijnselen. U blijft zich dus prettig voelen! U volgt in-
tussen een effectieve training en krijgt een boekje mee
waardoor u leert de geestelijke afhankelijkheid te be-
strijden en uw rookgewoonte te doorbreken. Tijdens de
tweede behandeling (een week later) worden de puntjes
verwijderd en krijgt u een nieuw puntje dat voorkomt
dat u gaat aankomen.  Gaat het ondanks alles tóch soms
even wat minder makkelijk? Dan kunt u gewoon tussen-
door rechtstreeks  telefonisch contact opnemen met de
heer Vloet voor een extra duwtje in de rug.

Arno Vloet van eraCare is door Stivoro gekozen tot beste
stopondersteuner van Nederland.

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behan-
delmethode dat zij maar liefst levenslange garantie
geeft. Mocht u binnen zes maanden toch weer gaan ro-
ken, dan kunt u zo vaak terugkomen als nodig is. Na de-
ze zes maanden betaalt u slechts voor de consultkosten.  

Zorgverzekeraars
Arno Vloet is als gediplomeerd natuurgeneeskundig
therapeut aangesloten bij de BATC waardoor zijn be-
handelingen door de  meeste zorgverzekeraars (deels)
worden vergoed. (O.a. door CZ, VGZ, Achmea Groep,
Menzis, Agis en Ohra; zie voor specifieke vergoedingen
ook de website). 
eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Mal-
den wekelijks terecht voor een behandeling maar zij
zijn binnenkort ook weer bij u in de buurt.
DINSDAG 16 DECEMBER IN “ONS HUIS”  IN HENGELO.

De opluchting om niet meer te hoeven roken!
Probleemloos stoppen met roken kan bij eraCare mét vergoeding zorgverzekeraar.

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk is? Of bent u bang voor ont-wenningsverschijnse-

len, een slecht humeur of overgewicht? Dankzij de gecombineerde methode van eraCare is die angst on-

gegrond. Ook als u al diverse pogingen hebt ondernomen, kan eraCare u helpen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak  kunt u 24 uur per dag  bellen naar
024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trai-
ningen op afspraak mogelijk.
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Ook dit jaar zullen er voor de dieren
van Kinderboerderij Feltsigt cadeau-
tjes zijn. Het is voor de Pieten weer een
hele zware klus om alles op tijd af te
krijgen. Zij zijn natuurlijk al lang be-
gonnen met de cadeautjes bij elkaar te
leggen, maar daarna moeten ze nog
ingepakt worden. Tja, dat is op zich al
moeilijk, want Rare Piet is spoorloos
verdwenen.
Nu zijn alle Pieten op zoek naar Rare
Piet en hebben de kinderboerderij ge-
vraagd of die misschien nog kinderen
weten die het leuk vinden om op za-
terdag 29 november te komen helpen
alles mooi in te pakken. 
De Cadeau Piet komt de zak met ca-
deautjes brengen, de kinderen probe-
ren deze cadeautjes in te pakken en

natuurlijk zal Cadeau Piet daarbij hel-
pen. Daarna kan er nog lekker ge-
speeld worden en geknuffeld worden
met de dieren. Natuurlijk zal er ge-
noeg te smikkelen en te drinken zijn. 
Op zaterdag 6 december, 1 dag na Sin-
terklaas zijn verjaardag, krijgen de die-
ren hun cadeautjes van Sinterklaas,
die de kinderen zelf mogen geven. Nu
hebben de Pieten al aan de kinder-
boerderij laten weten dat ze de kinde-
ren ook niet zullen vergeten deze dag.
Sinterklaas heeft al een bliksembe-
zoek gebracht aan de kinderboerderij
en gevraagd of ze de verwarming lek-
ker hoog willen zetten en of er genoeg
pepernoten en ander snoep zal zijn.
Dat zal goed komen, zo heeft de kin-
derboerderij laten weten. 

Kinderen mogen alleen komen, maar
kinderen die het toch nog een beetje
spannend vinden, mogen 1 ouder
meenemen. Gaarne reserveren, tele-
foon (0575) 462828. 
Verdere info op www.feltsigt.nl
Zie ook de advertentie.

Kinderboerderij Feltsigt organiseert
‘paniek in het pakjeshuis!’

Zaterdag 29 november aanstaande wordt bij Kinderboerderij Feltsigt een
inpakmiddag georganiseerd. Kinderen die het leuk vinden om Cadeau
Piet te helpen om de cadeautjes in te pakken, kunnen zich aanmelden.
Cadeau Piet komt de zak met cadeautjes brengen, maar zal natuurlijk
helpen.

Kinderboerderij Feltsigt organiseert een pakjes inpakmiddag.

Maar geen nood, de Reurlse Midwin-
terhoornbloazers schieten te hulp. In
vroeger tijden waren mensen al bang
voor geesten en demonen. Om deze
"machten" te verjagen blies men op
hoorns; de ons bekende midwinter-
hoorn. De blazers hebben besloten  de-
ze "machten" uit het kasteel te verja-
gen en wel middernacht  bij het kas-

teel in de nacht van 29 op 30 novem-
ber a.s. Dit is de start van de adventpe-
riode  en dan mag de Midwinterhoorn
volgens oud gebruik weer geblazen
worden. 

Het gerucht gaat tevens dat burge-
meester Hein Bloemen hoogst per-
soonlijk komt meeblazen om de uit-
drijving kracht bij te zetten. Aanslui-
tend maken de blazers de hele omge-
ving vrij van geesten, want de volgen-
de ochtend om 10.00 uur start de Mid-
winterhoornwandeling vanaf Pannen-
koekboerderij de Heikamp. De routes
zijn 7, 12 en 18  kilometer lang.Inlich-
tingen VVV Ruurlo tel: 0573 - 453926

Kasteel Ruurlo bezeten door kwade geesten!

Midwinterhoornblazers schieten
gemeente Berkelland te hulp
Al jaren staat het kasteel Ruurlo
leeg. Het lukt de gemeente maar
niet om een nieuwe eigenaar te vin-
den. Er is blijkbaar geen nieuwe be-
woner te vinden die het aandurft
om er intrek te nemen. Het lijkt
wel of kasteel Ruurlo bezet is door
kwade geesten.

De Retteketet Showband, de feestband
bij uitstek. Iedere keer weer spelen zij
hun Duitse schlagers, Engelse disco en
Nederlandstalige feestnummers met
een ongekend enthousiasme. Dit 10-
tal muzikanten heeft er plezier in om
de zaal volledig op de kop te zetten en
zo maken ze ieder optreden tot een
ware happening. De Retteketet Show-
band laat zich met geen enkele ande-

re band vergelijken. Met 2 zangeres-
sen, 1 zanger, 2 blazers en nog een
handvol muzikanten kun je met recht
zeggen 'er gebeurt wat op het podi-
um'.
Wie de Retteketet Showband in huis
haalt is niet op zoek naar een achter-
grondmuziekje. De term showband is
niet voor niets gekozen. Er staat im-
mers een 10-koppige, uitbundige band
waar plezier vanaf straalt. Met herken-
bare nummers als 'Ich bin wie du, Rio
en I've got the music' laten ze de kroeg
swingen en tevreden naar huis gaan.

Speciaal om hun nieuwe kerstsingel te
promoten/lanceren gaan alle remmen
los!!. Ja, u leest het goed, de primeur is
voor Party Café de Bierkaai. Net als vo-
rige keren zal ook nu het dak eraf
gaan. Mis 't niet en kom naar Party Ca-
fé de Bierkaai.

Retteketet Crazy
Kerstspektakel
Als de rook van sinterklaas is opge-
trokken en de schimmel verdwe-
nen is moet menig persoon een
traantje wegpinken. Maar… niet ge-
treurd!!!! De superband Retteketet
Showband doet je Sinterklaas ver-
geten met hun weergaloze Crazy
Rettekerst Spektakelshow. 6 De-
cember 's avonds bij Party Café de
Bierkaai. Er zijn mutsen volop aan-
wezig, maar elke muts is welkom!!!

Tijdens de themadagen 'Zitten' op 25
november en 'Gezond' op 2 december
besteedt het Servicehuis extra aan-
dacht aan respectievelijk comfort- en
sta-op stoelen en aan infrarood warm-
tecabines. Het Servicehuis bevindt
zich aan de Dorpsstraat 7 in Vorden.

GOED ZITTEN TIJDENS DE ZIT-DAG
Om mensen te helpen van een zitten-
de in een staande positie, zijn er sta-op
stoelen. Deze stoelen hebben meestal
kantelbare zittingen. Wanneer zo'n
stoel voorzien is van voetensteunen,
verstelbare rugleuning enz., spreken
we van een comfortstoel. Goed en
comfortabel zitten is belangrijk. Voor
iedereen. Als je afhankelijk bent van
een sta-op stoel of het gemak zoekt
van een comfortstoel, is het bovendien
belangrijk dat een stoel goed bij je
past. Daarom worden deze stoelen
meestal op maat gemaakt.  Op 25 no-
vember kunnen bezoekers van het Ser-

vicehuis zelf ervaren wat voor hen
'goed zitten' is. Mensen kunnen 'proef-
zitten' in de aanwezige stoelen, de-
monstraties bijwonen en zich laten
adviseren. De ZIT-dag is van 10.00 tot
17.00 uur.

WARMTE ERVAREN TIJDENS DE
GEZOND-DAG
Infrarood cabines worden ook wel ge-
zondheidscabines genoemd. En dat is
niet voor niets. Infrarood warmte
wordt via de huid makkelijk door het
lichaam opgenomen en is stimule-
rend voor de doorbloeding van spie-
ren en de rest van het lichaam. Ook de
afvoer van afvalstoffen verloopt beter.
Medisch is bewezen dat infrarood
warmte een gunstige uitwerking heeft
bij spierpijn en gewrichtspijnen en bij
mensen met reuma of huidziektes als
eczeem of psoriasis. Op 2 december
worden er, gedurende de middag en
avond, meerdere voorlichtings-bijeen-
komsten gehouden over de gezonde
warmte van infrarood cabines. Alle as-
pecten komen aan de orde en vragen
van bezoekers worden beantwoord. De
Gezond-dag is van 14.00 tot 20.00 uur.
Aanmelden is gewenst: tel. 0314 - 35 74
19 of e-mail: thuiszorgwinkel.klanten-
service@sensire.nl

Themadagen 'comfort'

Sensire Servicehuis
Het Servicehuis van de Sensire
thuiszorgwinkels is bij uitstek de
plek waar de bezoeker comfort aan
den lijve kan ervaren. In een huise-
lijke omgeving kan men hulpmid-
delen en comfortartikelen bekij-
ken en vooral zelf uitproberen.

Nieuw kindgebonden budget 
geeft gezinnen meer 
financiEle armslag

Ouders met kinderen onder de 18 jaar kunnen vanaf 1 januari 2009 in aanmerking 
komen voor het inkomensafhankelijke, kindgebonden budget. Deze nieuwe 
regeling komt in de plaats van de huidige kindertoeslag.

De overheid hecht veel waarde aan een sterke positie van gezinnen in de samen-

leving, ook in financiële zin. Het kindgebonden budget past in een rij voorgenomen 

initiatieven van het kabinet rond het gezin, zoals die zijn gebundeld in de eind 

oktober uitgebrachte nota ‘De kracht van het gezin’. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

extra investeringen in kinderopvang en het tegengaan van armoede. Maar ook 

bestaande maatregelen als de kinderbijslag, gratis schoolboeken en alleenstaande 

ouderkortingen vallen hieronder.

Nieuw
Het kindgebonden budget bestaat uit een maandelijkse financiële toelage, 

afhankelijk van de hoogte van het inkomen, en komt bovenop de kinderbijslag. 

Nieuw is dat het te ontvangen bedrag wordt gebaseerd op het aantal kinderen 

binnen het gezin. Tot een bruto gezinsinkomen van € 29.914 ontvangen ouders 

per maand de maximale bijdrage van € 84 voor het eerste kind. Bij twee kinderen 

bedraagt de maximale bijdrage € 110 en bij drie kinderen € 125. Per kind komt 

er telkens een bedrag bij. Bij een hoger inkomen wordt het kindgebonden budget 

geleidelijk minder. 

Bericht
Ouders die recht hebben op het kindgebonden budget en al een toeslag 

ontvangen, ontvangen nog dit jaar een brief van de Belastingdienst, waarin de 

hoogte van het bedrag staat vermeld. Ouders krijgen de toegezegde bijdrage 

vanaf 1 januari 2009 automatisch op hun bankrekening gestort. Zij hoeven dus 

zelf niets te doen om het kindgebonden budget te kunnen ontvangen.

Kijk voor meer informatie op: 

www.jeugdengezin.nl en www.toeslagen.nl

..



WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

GIBO Groep, Tramstraat 6, Lochem.
Telefoon (0573) 43 84 56 of kijk op www.gibogroep.nl.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

SUPER DE BOER
STUNT IN DURE TIJD!

SPECTACULAIRE
NON FOOD VERKOOP

kortingen van maar liefst 50% op o.a.

• wasmiddelen
• keukenrollen
• toiletpapier
• vaatwastabletten
• enz. enz.

vrijdag 28 november 2008 van 8.30 tot 17.00 uur
zaterdag 29 november 2008 van 8.30 tot 17.00 uur

Locatie: voormalig MITRA slijterij bij Super de Boer.

Kom op tijd, want op=op!

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuijs
Dorpsstraat 18
7251 BB  VordenPANDABROOD

DONKER 
MEERGRANEN

NU

€ 1.95

ROZIJNEN-
BOLLEN

NU 6 VOOR

€ 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig t/m 29 november.

PEPERNOTEN-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld

(gediplomeerd hoefsmid)
Bel voor informatie of afspraak:

06-30 458 456
Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging 

van Hoefsmeden)

STAPELKORTING!!
OP DE HERENCOLLECTIE

1 stuk 10%
2 stuks 20%

3 stuks en meer 30%

Burg. Galleestraat 12, 7251 AB  Vorden
Telefoon (0575) 55 38 79

IJSVERENIGING 

VORDEN 

VOORVERKOOP
IJSBAAN-ABONNEMENTEN

AAN DE IJSBAAN HET HOGE 41a te VORDEN 

ABONNEMENT 
€ 10,= PER PERSOON 

VRIJDAG 28 NOVEMBER 19.00 uur t/m 20.30 uur.  

ZATERDAG 29 NOVEMBER 11.00 uur t/m 14.00 uur. 

WOENSDAG 03 DECEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur. 

ZATERDAG 06 DECEMBER 11.00 uur t/m 14.00 uur.  

WOENSDAG 10 DECEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur.  

Voorverkoop abonnementen t/m 10 december 2008 

 
TEVENS IN- EN VERKOOP VAN SCHAATSEN

 

Onze Nieuwbouwkosten zijn aanzienlijk gestegen,
Natuurlijk mag u ook een vrijwillige donatie geven: ABN AMRO Reknr. 487950291

 

Meer Informatie op onze website:

www.ijsvereniging-vorden.nl 

Wij veranderen binnenkort
onze openingstijden

Zo gaan wij met uw tijd mee.

Het is tijd voor andere tijden.  Rabobank Graafschap-Noord

Bij Rabobank Graafschap-Noord gaan wij graag met uw tijd 

mee. Daarom vergroten wij in 2009 de toegankelijkheid van 

uw bank. Met een virtueel kantoor waar u op werkdagen 

van 8.30 tot 20.30 uur telefonisch terecht kunt. Met nieuwe 

internettoepassingen waarmee u straks vanuit huis

persoonlijk contact kunt leggen met onze adviseurs. En met 

vooruitstrevende openingstijden van al onze kantoren per 

1 maart 2009. Waardoor u ook buiten reguliere kantoortijden 

bij ons terecht kunt. Wij houden u op de hoogte. Het is tijd voor

andere tijden. Het is tijd voor Rabobank Graafschap-Noord.



Ochtendhumeur
geen bezwaar.

Ben jij toe aan een nieuwe commerciële uitdaging, maar hoort vroeg op-

staan niet bij jouw droombaan? Kom dan naar Rabobank Graafschap-Noord. 

Wij zijn op zoek naar uitgeslapen MBO’ers en HBO’ers die ’s middags en 

enkele avonden per week aan de slag willen als Verkoop en Service Adviseur.

Ja, knijp jezelf maar even: ’s middags en ’s avonds. Want bij Rabobank  

Graafschap-Noord willen wij onze klanten optimaal van dienst zijn. Ook 

buiten normale kantoortijden.  Als Verkoop en Service Adviseur verkoop 

je de juiste financiële producten aan de juiste klanten. Uiteenlopend van 

spaar- tot verzekeringsproducten.  

Heb je geen financiële achtergrond? Geen bezwaar. Zolang je hart maar

in de commercie ligt. En je behalve een paar jaar werkervaring altijd een 

goed humeur meebrengt. Je hoeft tenslotte nooit meer vroeg je bed uit. 

Ben jij wakker genoeg voor Rabobank Graafschap-Noord? Stuur dan je

sollicitatie met cv naar personeelszaken@graafschap-noord.rabobank.nl of 

kijk voor uitgebreide informatie op www.ochtendhumeurgeenbezwaar.nl

MBO’ers en HBO’ers: het is tijd voor andere tijden. 



Dit is een publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Uw kind onverzekerd?

Wat moet u doen?
De verzekering in drie stappen:
1. Kies een zorgverzekeraar
2. Meld uw kind direct aan bij de zorgverzekeraar
3. De verzekeraar schrijft uw kind in. Er zijn geen

kosten aan verbonden.

Hoe kiest u een zorgverzekeraar?
� Raadpleeg de website www.kiesBeter.nl
� Of bel gratis voor hulp bij het sluiten van een

zorgverzekering Stichting de Ombudsman
(0800 – 64 64 644 op werkdagen van 10.00 uur
tot 16.00 uur)

De kosten van de zorgverzekering voor kinderen tot
18 jaar worden door de overheid betaald. Voor
kinderen betaalt u dus zelf geen premie en er geldt
geen eigen risico.

Heeft u nog geen zorgverzekering voor uw
kind afgesloten? Regel dat dan direct!

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering
afsluiten. U bent daarom verplicht ook uw kinderen
te verzekeren. Dat staat in de Zorgverzekeringswet.

Laat uw kind inschrijven bij een zorgverzekeraar
van uw keuze. Elke zorgverzekeraar is verplicht uw
kind als verzekerde te accepteren. Zodra uw kind is
ingeschreven worden medische kosten vergoed.

Stel, uw kind valt uit het
klimrek en moet in het
ziekenhuis worden
behandeld. De medische
kosten kunnen dan al
gauw zeer sterk oplopen.
Als uw kind niet bij een
zorgverzekeraar is
ingeschreven, moet u de
rekeningen zelf betalen.
Laat uw kind dus direct
inschrijven bij een
zorgverzekeraar.

De voordelen op een rij:
� U voldoet aan de wettelijke verzekeringsplicht
� Elke zorgverzekeraar moet uw kind als verzekerde

accepteren
� Voor uw kind betaalt u geen premie
� Voor uw kind geldt geen eigen risico
� U loopt geen financieel risico, omdat u de kosten

van medische zorg niet meer zelf hoeft te betalen
� U krijgt geen boete bij inschrijving als het kind

voorheen niet verzekerd was
� De verzekering gaat direct in

De zorgverzekering is voor iedereen
verplicht! Alle kinderen tot 18 jaar

betalen geen premie!

� Alleen als een jongere loon krijgt uit een baantje, dan betaalt hij inkomensafhankelijke premie. De werkgever vergoedt die kosten en
de jongere betaalt belasting over de vergoeding. Dat wordt automatisch op het loon ingehouden. Ook als de jongere niet bij een
zorgverzekeraar staat ingeschreven en dus niet verzekerd is!

� Deze advertentie heeft alleen betrekking op de basisverzekering en dus niet op aanvullende verzekeringen.LE
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