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Sinds december 2006 organiseert 
St.KunstZondagVorden i.o. vier keer 
per jaar een kunstroute langs ateliers 
en galeries in Vorden-dorp en haar 
buitengebied. Doel: beeldende kunst 
en vormgeving toegankelijk maken 
voor een breed publiek. En met suc-
ces! KunstZondagVorden biedt een 
grote diversiteit aan hedendaagse 
beeldende kunst en vormgeving: van 
abstracte en figuratieve schilderijen 
en tekeningen tot beelden in brons, 
steen en hout, van organische en ge-
ometrische sculpturen tot fotografie 
en sieraden en van glaskunst en ke-
ramiek tot speelse objecten in diverse 
materialen. Het kleurrijke Info blad 
met korte beschrijving en afbeelding 
van elke locatie en op de achterzijde 
het lustrumprogramma en een plat-
tegrond van het gebied, kan vanaf he-
den bij de ABNAMRO (Raadhuisstraat 

1, Vorden), de VVV en bibliotheek 
beiden aan de Dorpsstraat, worden 
afgehaald. Ook is dit op 10 en 11 de-
cember op elke locatie te verkrijgen 
of te downloaden op 
www.kunstzondagvorden.nl

De route is verder te herkennen aan 
de KunstZondagVorden-vlag die op 
alle locaties wappert. Vrijdag 9 de-
cember bent u vanaf 17.00 uur van 
harte welkom bij de ABNAMRO, 
Raadhuisstraat 1, Vorden, waar het 
programma feestelijk en luisterrijk 
geopend zal worden met een per-
formance van de bekende dichter/
schrijver A.L. Snijders, die u zal ver-
rassen met zijn kijk op de geëxpo-
seerde kunst. Tijdens het heffen van 
het glas kunt u de lustrumtentoon-
stelling bekijken waar werk van alle 
aan deze KZV deelnemende kunste-
naars gepresenteerd wordt. De kun-
stenaars/vormgevers/galeriehouders 
zijn aanwezig om met u in gesprek te 
gaan. Uiteraard kan ook worden ge-
sproken over de mogelijkheden van 
het aankopen van een kunstwerk of 
het geven van een opdracht. Tegelijk 
met deze lustrumtentoonstelling die 
van 2 december tot en met 6 januari 
2012 gehouden wordt, worden de in-
woners van Vorden en liefhebbers 
van beeldende kunst en vormgeving 
verrast met kunst in de openbare 
ruimte. In het centrum van Vorden 
exposeert beeldend kunstenaar Flo-

ris Brasser monumentale objecten. 
Beelden die de zintuigen prikkelen 
en uitnodigen tot interactie. www.
florisbrasser.com

Zaterdag 10 december bent u vanaf 
11 uur van harte welkom op alle loca-
ties en vanaf 13 uur bij het startpunt 
de lustrumtentoonstelling. Misschien 
hebt u vrijdag al kijkend en pratend 
bij deze tentoonstelling alvast uw ei-
gen route samengesteld langs de loca-
ties waar uw belangstelling naar uit-
gaat. Redt u het niet om alle locaties 
op één dag te bezoeken, dan boekt u 
een overnachting in het ook cultuur-
historisch rijke Vorden en vervolgt 
u op zondag 11 december vanaf 11 
uur uw route langs de ateliers en 
galeries. Een bezoek aan de lustrum-
tentoonstelling in ABNAMRO is dan 
zeker weer de moeite waard, ook 
als u deze tentoonstelling al bezocht 
hebt, want dan is hier Dichter Û met 
Afhaalpoëzie aanwezig. Afhaalpoëzie 
is de afhaalchinees voor gedichten. 
Bezoekers van de afhaalpoëziekiosk 
maken hun keuze uit het gedichten-
menu van Dichter Û, die de gekozen 
gedichten vanuit het afhaalloket aan 
hen voordraagt. Voor de kinderen is 
er een kindergedichtenmenu. Tegen 
een kleine meerprijs krijgen de be-
zoekers hun gekozen gedichten inge-
pakt mee naar huis. 
www.afhaalpoëzie.nl

Dit lustrumweekend doet Riet Rex-
winkel als nieuwe deelnemer mee. 
In haar atelier aan de Wilmerinkweg 
4 exposeert zij haar schilderijen. De 
oorsprong van Riets meest recente 
schilderijen ligt in het werken met 
stukken gescheurd papier als onder-
grond, om daar al schilderend een 
nieuw beeld van te maken. Met deze 
collagetechniek heeft zij een manier 
gevonden om wat voor haar belang-
rijk is, vorm te geven. Het resultaat 
prikkelt de fantasie van de kijker! 

Luisterrijk lustrumweekend

KunstZondagVorden

Vorden - KunstZondagVorden zet haar eerste lustrum luister bij met 
een verrassend programma op 9, 10 en 11 december. Vrijdag 9 de-
cember van 17.00 tot 19.00 uur wordt het weekend feestelijk ingeluid 
bij de ABNAMRO, Raadhuisstraat 1, Vorden. Zaterdag 10 en zondag 
11 december zijn vijf galeries en acht ateliers in Vorden dorp en het 
buitengebied geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Tevens wordt er kunst 
in de openbare ruimte van Vorden-dorp geëxposeerd. De lustrumten-
toonstelling bij ABNAMRO waar werk wordt geëxposeerd van alle KZV-
deelnemers is zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 
17.00 uur geopend.

Het feestelijke lustrumprogramma
is mede mogelijk gemaakt door ge-
meente Bronckhorst, Cultuurfonds
Vorden, ABNAMRO, Weulen Kranen-
barg, Hotel Bakker en Welkoop Vor-
den. www.kunstzondagvorden.nl

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

Dorpsstraat 11-13, T 0314 631234, Halle  www.nijhofhalle.nl

Diner- Café- Restaurant- Zalencentrum

Nijhof

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 
Amaryllissen

 5.00

Sinterklaas
koopavonden 
in Vorden

Donderdag
1 december

vrijdag
2 december

tot 21.00 uur

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Naast onze à la carte kaart serveren wij:

Dagschotels
ma: Hutspot met hachée € 12,50
di:  Boerenkool € 12,50
wo: Visproeverij € 29,50
 9 gerechtjes in 3 gangen

do: Wildproeverij, v.a. 15 oktober
vrij: Vleesproeverij, € 29,50
 9 gerechtjes in 3 gangen



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de 
Auteurswet als het databankrecht.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde kerk Vorden:
Zondag 4 december 10.00 uur, 2e advent, Viering Heilig 
Avondmaal, Ds. F.W. Brandenburg.

Gereformeerde kerk Vorden:
Zondag 4 december 10.00 uur, 2e advent, Ds. C. de Gooier 
uit Deventer.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 4 december 10.00 uur, 2e advent en gezinsdienst,  
Mevrouw J. Ruiterkamp-Klein Lebbink.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 4 december 10.00 uur, 2e advent, viering.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 3 december 17.00 uur Eucharistieviering, T. Kloos-
ter, Koorleden.
Zondag 4 december 10.00 uur Woord- en communieviering, 
Groep 3, Herenkoor. 

Tandarts:
3-4 december P. Scheepmaker, Ruurlo, (0573) 45 25 13.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. 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 
huis artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het       
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  afde-
lingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Inten-
sive 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.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op afspraak 
(0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via de 
website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 
naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)     
75 02 50. Bijvoorbeeld 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
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon 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
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.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
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 
Woon zorg centrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl
E-mail: info@sensire.nl Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, 
Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00-12.00 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. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
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. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

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: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. 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: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars 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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te huur stalling en wei-
degang voor pony/paard in 
Hengelo. Info: 06-23373569

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Vlaai van de week

Sinterklaasroomvlaai
met speculaasschuim € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Speculaas gevulde
 koeken  2 stuks € 1,50
 Taainoten  200 gram € 1,60
Aanbiedingen geldig van di 22 november t/m za 3 december.

Te koop: Heidewachtel 
puppies. Ontwormd en 
ingeënt. Nadere info: 06-
52094546.

Dagmenu’s 30 nov. t/m 6 dec.

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 30 november Tomatensoep / Varkenshaas-
medaillons met champignonsaus, aardappelkroketten en 
groente.

Donderdag 1 december Hachee met hutspot en zuurgar-
nituur / tiramisu met slagroom.

Vrijdag 2 december Champignonsoep / Zalmfilet met 
dillesaus, aardappelen en groente. En in de bistro ... 
Stampottenbuffet met Oudhollandsdessert

+ The Piano House (start 21.30 uur)

Zaterdag 3 december (alleen afhalen of bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, aardappelen en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom.

Maandag 5 december Uiensoep / Spies de Rotonde met 
kruidenboter, frieten en rauwkostsalade.

Dinsdag 6 december
Wiener schnitzel met aardappelen en seizoensgroenten / 
IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

W O O N R U I M T E 
GEZOCHT. Nette, rustige 
jonge man (38) zoekt zelfst.
woonruimte, buitengeb./
dorp, max rond € 500,- incl., 
0575-471845.

GRIJZE KAT gezocht: 
blauwe rus, 15 jr, gechipt. 
Vermist nabij Schapenmeer 
7: 06-2237 1180

Biedt zich aan: nette en 
betrouwb. vrouw v. middelb.
lftd, goed niveau, mantel-
zorg-erv. Voor: oppas, gezel-
schap, admin. of computer-
hulp, vervoer, begeleiding 
buiten de deur (bv zieken-
huisbezoek), ibv aangepast 
vervoersmiddel. Info & tarief: 
0625358189.

Te huur gevraagd: land-
bouwgrond voor de teelt 
van aardappels tel. 06 
-50946035.

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn 

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Te huur: SINT en 
PIET KOSTUUMS DS 
Design Molenkolkweg 33 
Steenderen. Tel. 0575-
452001

Duo JERSEY organiseert
1 december en iedere 1e
donderdag van de maand
DANSAVOND bij cafe-zaal 
‘t Witte Paard - Zelhem. Info: 
0314-621227

WWW.ELWIKRA.NL
VOOR ROLLUIKEN,ZONWERING, 
OVERKAPPINGEN. SCHERPSTE 

PRIJZEN TEL 0314-624711

Aanbiedingen geldig t/m maandag 5 december. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

1,00 PIEK ACTIES
Grote zak gesneden rode kool
+ 2 appeltjes 1,00
500 gr Hollandse trostomaten 1,00
1 kilo Prei 1,00

 
1 kilo Zoete pers sinaasappelen  1,00
Huisgemaakte Hongaarse 
zuurkool schotel                    p.p. 4.98



Aangepaste openingstijden:
 
In de maand december is onze “sfeerwinkel” ook op  dinsdag en 
woensdag geopend. (m.u.v. di. 27 dec.)
 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
zaterdag: van 10.00 tot 17.00 uur  (24+31 dec. 9.00/16.00 uur)
 
zondag 11 dec. van 12.00 tot 17.00 uur koopzondag
zondag 18 dec. van 12.00 tot 17.00 uur afhaalgelegenheid

Kettelerij Bloembinderij v.o.f.

Schuurverkoop
op niveau

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

Servieskast
Whemerweg 20 – Almen

06-38891801
www.servieskast.nl

Elke zaterdag tot 
17 december 

11.00-16.00 uur

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

 

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

TE HUUR GEVRAAGD: 
Landbouwgrond voor de teelt van 

aardappelen en/of maïs.

Inlichtingen:  
A. Masselink,  tel. 06-53966991

Ad Ringlever

24 november 1926 27 september 2011

Wij gaan verder met fijne herinneringen

Wij willen alle mensen die ons na het overlijden van 
onze vader, schoonvader en opa gesteund en ver-
warmd hebben met hun aandacht en belangstelling 
daarvoor hartelijk danken.
  

Joost en Henny
Gerdien en Gerhard
Christa en Angela
Erik en Corien

en  kleinkinderen

Vorden, november 2011

Bedankt voor de grote belangstelling en het mede-
leven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Ans Brummelman-Heida

 Mede namens kinderen en kleinkinderen
 
 Gerrit Brummelman

Nieuw adres: Woonzorgcentrum ”De Wheme”
 Nieuwstad 32 K 109
 7251 AJ Vorden

November 2011

Praktijk voor Energetische Therapie
In mijn praktijk behandel ik  volwassenen en kinderen 
met klachten van verschillende aard.
Zoals: allergie – stress – hoofdpijn – darmklachten - etc.

De therapie bestaat o.a. uit:
* homeopathische middelen * voedingsadviezen
* voedingssupplementen * NEI therapie

Ik geef ook Tarotkaarten Cursus en Biosensor Workshop
Voor het maken van een afspraak of meer informatie:

Energetisch  Therapeute
Joke Kempers, Wichmond telefoon: 0575 441 939 
e-mail: joke_kempers1@msn.com

UW PAND VAN BUITEN EN BINNEN STRAK IN DE LAK!

schilderwerk  beglazing  wandafwerking  spuitwerk

sinds
1919

Bedrijvenweg 10  7251 KX Vorden 

De Winterschilder!

Groot is de leegte die zij achterlaat
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Wij zijn verdrietig om het overlijden van onze lieve, 
sterke en altijd positieve moeder en oma

Hermina Gotink-Groot Jebbink
Minie

sinds 12 maart 2004 
weduwe van B.A.H. Klein Gotink

in de leeftijd van 79 jaar.

Bennie en Karin
   Saskia
   Niek

Onze speciale dank gaat uit naar alle mensen 
van De Bleijke voor de liefdevolle verzorging van 
moeder.

Doetinchem, 24 november 2011

Correspondentieadres:
Sarinkkamp 12, 7255 CW Hengelo Gld.

De begrafenis heeft in besloten kring te Hengelo 
Gld. plaatsgevonden.

Intens verdrietig, maar met de dierbaarste herin-
neringen, hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze man, vader, schoonvader en grootvader

Gerardus Petrus Hoefnagels

✷ Bilthoven † Lochem
26 oktober 1927 24 november 2011

Emeritus Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Officier in de Orde van Oranje Nassau

~ Hij heeft ons leven bijzonder gemaakt ~

 Vorden Nelleke Hoefnagels-Blommesteyn
 Burdaard Jan Peter Hoefnagels
  Inge van Berkel
 Arnhem Thomas Hoefnagels
 Arnhem Florian Hoefnagels
  Daan
  Feikje Daniëls
 Utrecht Cees Hoefnagels
  Doris, Ward, Iris
 Amersfoort Marieke Hoefnagels
  Martin Wubbe
  Gijs, Tim

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden 
op 28 november 2011.

correspondentieadres:
Lindeseweg 25, 7251 NJ Vorden
email: condoleancepeterhoefnagels@gmail.com

TE HUUR: Baak Holtslagweg 4a

In het buitengebied gelegen vrijstaande woning. 
Perceel oppervlakte ca. 350 m2.
Indeling: entree/hal, toilet, woonkamer (27 m2), 
keuken, berging, douche en slaapkamer (13 m2).
1e verd.: overloop, 2 slaapkamers en grote berg-
kast (12 m2) v.v. dubbel glas. Verwarming via 
CV 2008. Inhoud ca.400 m3. Op het erf is een 
berging van ca. 10 m2 en ruime parkeergelegen-
heid (3 auto’s). Huurprijs excl. nutsvoorzieningen. 
Aanvaarding per 1 januari a.s.

Huurprijs  850,00 per maand.

Voor informatie en/of bezichtiging:
Wim Kornegoor, tel. nr. 06-20801930

0575-552959



Sint-Nicolaas
actie

van de 
Vordense Ondernemers Vereniging

Sint-Nicolaasactie van de 

Vordense Ondernemers Vereniging

Kras alle drie de vakjes open

en win een prijs bij drie 

dezelfde afbeeldingen.

Vizier Op Vorden

Bij elke € 10,- on vangt u een kraslot.

Kras drie dezelfde afbeeldingen en 

maak kans op een waardebon van 

€ 100,-, € 50,-, € 10,- of € 2,50!

Deze Sint-Nicolaasactie duurt van: 

Maandag 7 november
t/m Zaterdag 3 december

Vizier Op Vorden

t

Deelnemers Sint Nicolaas Krasaktie 2011
1 2010 Concepts BV Kerstpakketten & relatiegeschenken
2 ABN Amro Vorden
3 Ami Kappers
4 Autobedrijf Groot Jebbink
5 Autobedrijf Klein Brinke
6 Autobedrijf Robert Nijenhuis
7 Bibo kinder- en babykleding
8 Brasserie Lettink
9 Bruna Boekhandel Postkantoor
10 C 1000 Yvonne en Wilbert Grotenhuys
11 Café Feestzaal De Herberg
12 Chinees Restaurant Fan Sheng 
13 Classic & Ko
14 Da Vinci for Hair
15 De Boedelhof Kringloop 
16 De Vordense Tuin
17 Den 4 Akker
18 Dutch PC Electronics
19 Echte Bakker Van Asselt
20 Etos Barendsen
21 Fa. A. Beeftink & Zn.
22 Fashion Corner
23 Fixet Barendsen
24 Galerie De Burgerij, met koffi e en theeschenkerij
25 Giesen Schoenmode
26 Grand Bistro De Rotonde
27 Helmink Wonen
28 Hema Warenhuis Offringa
29 IJssalon Lekker
30 J.G. Accountancy en advies B.V.
31 Kettelerij Bloembinderij
32 Keurslagerij Vlogman
33 Marcel Leferink makelaar-taxateur o.z. R.M.T. 
34 Martens Jacht- en wapenhandel
35 Mediq Apotheek Vorden
36 Meeks Meubelen
37 Mitra Slijterij Sander Pardijs
38 Notaris Hulleman
39 Oudenampsen administratieve en fi scale dienstverlening b.v.
40 Plaza Vorden
41 Voetverzorging Podi Jacquelien Ter Heurne
42 Profi le Bleumink
43 Rabobank Graafschap Noord
44 Reinier’s Groenten, Fruit & Traiteur
45 Roosenstein Quality Wear
46 Salon Marianne haar- en huidverzorging
47 Schildersbedrijf Peters
48 Siemerink Opticien Juwelier
49 Tiny Koning Travelcounsellors
50 Top 1 Toys Sueters
51 Tuunte Fashion
52 Visser Mode
53 VVV Vorden
54 Welkoop Vorden
55 Weulen Kranenbarg Tuin & Erf BV
56  Hotel Bakker

Winnende loten kunt u inleveren bij Bruna Vorden.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt 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

Bloemsierkunst Elbrink heropent haar deuren aan de Burg Galleestraat 5 
te Vorden en wordt jonger dan ooit!! 

Rutger Elbrink stapt in de voetsporen van zijn 
vader en gaat de uitdaging aan om de voormalig 
bloemenzaak weer tot een succes te maken.

Op Donderdag 1 december 2011 opent hij om 9.00 uur de deuren van deze 
fraaie modern doch landelijk ingerichte winkel.  
Wij zouden het fijn vinden om u weer te mogen begroeten in onze winkel. 
Waar kwaliteit,  fraaie arrangementen en scherpe prijs weer van ouds zul-
len zijn!

Graag tot ziens  vanaf 1 december 2011
Vriendelijke groet, Rutger Elbrink

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden

WITTE 
BOLLEN

NU VOOR 0.40 PER STUK

6  VOOR

   1.99

VOLKOREN
NU VOOR

    1.99

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 van dinsdag 29 nov. t/m zaterdag 3 dec.

SPECULAAS 
VLAAI

tot en met 5 december

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept



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

Dit maal geheel in het teken van de 
winter. Binnen brand de open haard 
en stroomt de ‘Stout’ met highspeed 
uit de biervaten. Naast de Guinness is 
er natuurlijk ook weer Kilkenny uit 
Dublin aangevoerd. 

Rechtstreeks uit de havens van Du-
blin naar de Baakse Bier-Kaai. Muzi-
kaal wordt de avond ingevuld door
‘Grutte Pier’ aangevoerd door de 
in Friesland wereldberoemde Ernst
Langhout!.

Baak -Op vrijdag 9 dec. a.s.vindt er weer een grandioze Ierse Nacht
plaats in de Bierkaai.

Ierse WinterNacht

Wat is: A. Loch, locht 

 B. Doonboer 

 C. Iepe 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Kinderboerderij Feltsigt is gevestigd 
in het buitengebied van de gemeente 
Bronckhorst wat vele mogelijkheden 
schept. Zo zijn er twee winterlooprou-
tes met een duur van 30-45 minuten, 
één voor de kleinste kinderen met de 
huifkar en vele lichtjes en één voor de 
grotere kinderen en volwassenen met 
vele verassende onderdelen onderweg. 
Na de looproute (starten tot 19.00 uur) 
kan er een lekker glas warme chocola-
demelk worden genuttigd op de over-
dekte en verwarmde kerstmarkt met 
veel activiteiten voor groot en klein. 
In het minitheater is muziek en zang 
te beluisteren wat gemaakt is door 
kinderen van muziekgroep Crescendo 
uit Hengelo. En niet te vergeten kun-
nen alle dieren van de kinderboerderij 
die op stal staan geknuffeld worden 
en zal er bij de levende kerststal een 
mooi verhaal verteld worden door 
Jozef en Maria. Bekveld in het Licht 
vindt plaats op zaterdag 17 en zon-
dag 18 december en is beide dagen 
van 16.00-22.00 uur. Voor meer info 
kijk op www.feltsigt.nl of bel (0575) 
462828. Kinderboerderij Feltsigt is ge-
vestigd aan de Bekveldseweg 5 te Bek-
veld. Gelegen in de driehoek Toldijk, 
Hengelo en Keijenborg.

Bekveld - Kinderboerderij Feltsigt 
organiseert dit jaar voor de vijfde 
keer een kerstevenement waar ie-
dereen aan zijn of haar trekken 
komt: Bekveld in het Licht. Dit 
evenement, gehouden op 17 en 18 
december, wijkt sterk af van een 
doorsnee kerstevenement door 
de vele facetten die het bevat.

Eerste lustrum van Bekveld in het Licht

Voor velen is dit spektakel niet nieuw; 
de afgelopen jaren bezocht een grote 
schare bezoekers deze avonden. Voor 
2012 wordt weer gehoopt op een mi-
nimaal even grote belangstelling. Om 
dit weer op te kunnen zetten zoekt 
de organisatie weer deelnemers. 
Muzikanten en zangers (m/v), uit de 
(voormalige) gemeente Steenderen, 

met veel of weinig ervaring, jong of 
ouder, zijn welkom zich op te geven. 
Ook oud-inwoners, die inmiddels zijn 
verhuisd, kunnen zich aanmelden. 
Iedereen die zich aanmeldt, kan een 
drietal nummers opgeven die hij/
zij wil uitvoeren. Op de informatie-
middag op 8 januari wordt dan ge-
probeerd de opgegeven nummers 

compleet te maken qua muzikale 
bezetting. Deze nummers zullen dan 
tijdens een aantal oefenmiddagen in 
februari en maart worden gerepe-
teerd. Vervolgens is de ‘grande finale’ 
op zaterdag 31 maart. 

Wil je je opgeven of heb je graag eerst 
nog meer informatie? Mail dan naar 
info@hotelheezen.nl. Vermeld s.v.p. 
of je zingt of welk instrument je be-
speelt, geef drie nummers (pop/rock/
Nederlandstalig/Engelstalig) door, je 
leeftijd en je telefoonnummer.

Opgave voor:

Sound of The Steenderense Popsterren

Steenderen - Voor de vierde achtereenvolgende keer wordt het muzi-
kale evenement ‘Sound of The Steenderense Popsterren’ gehouden. 
Dit keer op zaterdag 31 maart 2012. De organisatie is in handen van 
Café Zaal Heezen in samenwerking met Roy Nijhuis.

Steenderense Popsterren, jong of ouder, hebben plezier op het podium bij Heezen.

De regels dwingen ProWonen om 
minimaal 90% van de vrijkomende 
huurwoningen met een huur tot 
€ 652,52 toe te wijzen aan huis-
houdens met een jaarinkomen van 
maximaal € 33.614. De overgebleven 
10% van de vrijkomende woningen 
worden toegewezen aan huurders 
die in verband met de sloop van hun 
woning gedwongen moeten verhui-
zen en woningzoekenden met een 
urgentieverklaring. Dit houdt dus 
in dat er nauwelijks woningen over-
blijven voor woningzoekenden met 
een inkomen boven € 33.614. Pro-
Wonen is niet blij met de regels. Een 
grote groep mensen komt niet meer 

in aanmerking voor een betaalbare 
sociale huurwoning van ProWonen 
en ook een particuliere huur- of 
koopwoning is voor deze mensen in 
veel gevallen niet haalbaar.
Ondanks vele protesten, blijft mi-
nister Donner aan de inkomensre-
gels vasthouden. In een uitzending 
van TROS- Radar en in een brief 
aan de woningcorporaties stelt hij 
dat het aan de woningcorporaties 
is om zichtbaar te maken waarom 
zij geen woning aan de betreffende 
woningzoekende kan toewijzen. 
Dat willen we ook doen! We roepen 
iedere woningzoekende op om het 
altijd bij ons te melden als men door 
de inkomensregeling in de proble-
men komt. Dat kan via www.pro-
wonen.nl of kom langs in één van 
onze woonwinkels. Deze concrete 
situaties gebruiken we om de brief 
en het verzoek van de minister te 
beantwoorden.
Tros Radar heeft uitgebreid aan-
dacht aan de gevolgen van de inko-
mensregeling voor sociale huurwo-
ningen besteed. U kunt de reportage 
vinden op www.trosradar.nl

Meer informatie over de inkomens-
regeling en de oproep vindt u op 
www.aedes.nl en de website van de 
Woonbond www.ikwilookwonen.nl

Geen toewijzing door 
inkomensgrens? 
Meld het bij ProWonen!
Regio - Bent u woningzoekende 
en komt u door de inkomensre-
geling niet in aanmerking voor 
een woning van ProWonen? 
Zorg dat uw probleem zichtbaar 
wordt en meld het bij ProWo-
nen! Hiermee ondersteunt u het 
protest van ProWonen en andere 
woningcorporaties tegen de Eu-
ropese wetgeving waardoor veel 
mensen niet meer in aanmer-
king komen voor een betaalbare 
sociale huurwoning. We willen 
minister Donner laten zien dat 
hij de inkomensgrens moet ver-
hogen!

Midwinterhoorn blaasgroep d’ Olde 
Roop verleent medewerking. Op di-
verse plaatsen op de route zullen 
de blazers de prachtige tonen laten 

horen. De routes zijn met zorg geko-
zen, en gaan door de bossen en langs 
houtwallen. De afstanden zijn 18, 12 
en 6 kilometer.  Van 10.00 tot 12.30 
uur is de starttijd van de 18 kilome-
ter en de 12 en 6 kilometer start van 

10.00 tot 13.30 uur. Op elke afstand is
er gelegenheid om te rusten. 

Meer informatie: Secretariaat, tel.
0573-452772 en tel. 0575-463013.  Zie
ook: www.wsvdeploeg.tk

Winterwandeling
Veldhoek - Zondag 11 december organiseert wandelsportvereniging 
De Ploeg de Winterwandeling. De start is vanaf sportcomplex de Veld-
hoek, Varsselseweg 55 in Hengelo Gld., halverwege Zelhem-Ruurlo.



Met de gezellige decembermaand in 
zicht besloten Marjorie van Brasserie 
Lettink en Lidwien van Da Vinci for 
Hair elkaar te helpen.

Promotie maken in beide zaken en 
zo de klant wat supers aanbieden, 
namelijk een arrangement dat je ca-
deau kan geven tijdens de feestdagen 
of waarvan je zelf gebruik kan ma-

ken. In december 2011 kopen is tot
uiterlijk 31 maart 2012 besteden. 

Wat het arrangement precies in-
houdt? Voor 2 personen een High Tea
en voor 2 personen knippen, natuur-
lijk met een fixe korting. Er is zelfs 
een website waar het arrangement
kan worden besteld: 
www.theeleutenknippen.nl

Vordense ondernemers 
werken samen!

Vorden - Brasserie Lettink & Da Vinci for Hair werken in december
samen aan een actie. Het idee is een arrangement waarbij je bij Bras-
serie Lettink kan ‘Theeleuten’ en bij Da Vinci for Hair je haar kan 
laten knippen.

Vorden - De Stichting Werkgroep 
Kadastrale Atlas Gelderland ver-
zorgt, in samenwerking met Oud 
Vorden, een unieke publicatie 
met de oorspronkelijke gegevens 
van het Kadaster uit 1832. 

Deze bronnen zijn gebundeld en 
voorzien van een wetenschappelijk 
verantwoorde toelichting in een ‘ at-
las ‘. Een kadastrale atlas is voor de 
plaatselijke geschiedenis van groot 
belang. Het is één van de weinige 
bronnen die nog inzicht geven in de 
sociaal- economische verhoudingen in 
een (kadastrale) gemeente. Bovendien 
geeft de atlas een beeld van een ge-
meente van vóór de grote industriële 
veranderingen die in de negentiende 
eeuw hebben plaatsgevonden. 

De kadastrale atlas Vorden bestaat 
uit twee delen: kadastrale kaarten en 

een begeleidend boek. De kaarten, de 
zogenaamde minuutplans van 1832, 
worden op CD-ROM gezet. In het 
boek worden de kadastrale gegevens 
per sectie opgenomen, met vermel-
ding van de perceelsnummers - die 
corresponderen met de desbetref-
fende kaart(en) -, het grondgebruik 
zoals weiland, bouwland, heide, huis 
en erf, enz., de grootte van elk per-
ceel, de klassering, de eigenaar(s) en 
de eventuele rechten op een perceel. 
Het grondgebied van Vorden was in 
1832 verdeeld in 10 secties: sectie A: 
Veldwijk; sectie B: Mossel; sectie C: 
Wildenberg; sectie D: Medler; sectie 
E: De Wierse; sectie F: Linden; sectie 
G: Het Deldensche Broek; sectie H: 
Delden; sectie I: Hackfort en sectie K: 
Vorden.

Verder is er nog een alfabetische lijst 
van grondeigenaren met de beroe-

pen van die eigenaren, hun totale 
grondbezit en de sectie(s) waarin hun 
eigendom is gelegen. Tenslotte is er 
een toelichtende tekst over de ont-
staansgeschiedenis van het Kadaster 
in Nederland en een hoofdstuk over 
de kadastrale gemeente zelf om-
streeks 1832. Een en ander wordt 
met foto’s geïllustreerd. De atlas is 
voorzien van een voorwoord van bur-
gemeester Henk Aalderink. Nadat de 
Stichting Werkgroep Kadastrale At-
las Gelderland het eerste exemplaar 
van de kadastrale atlas Vorden 1832 
aan burgemeester Aalderink heeft 
aangeboden ( dat vindt plaats op don-
derdagmiddag 1 december om 15.00 
uur in het Dorpscentrum) kan vanaf 
2 december de atlas bij Bruna ge-
kocht worden en kost€ 40. Een mooi 
Sinterklaascadeau. Voor- intekenaren 
kunnen vanaf 2 december hun exem-
plaar afhalen bij boekhandel Bruna.

Burgemeester neemt aanstaande donderdag eerste exemplaar in ontvangst
Kadastrale atlas Vorden 1832

Sporthal ‘t Jebbink zal weer omgeto-
verd worden tot een sfeervolle zaal, 
waar je ogen tekort komt. Natuurlijk 
ontbreekt ook dit jaar de champag-
nebar niet. Zodat we met z’n allen 
kunnen toasten op het nieuwe jaar! 
De muzikale omlijsting van het feest 

wordt dit jaar verzorgt door maar 
liefst 2 DJ’s. DJ Kevin zal in de nacht 
met draaien. Hij is een ervaren DJ 
die het publiek alvast zal opwarmen!  
Daarna zal DJ Geert Bergers de sport-
hal uit zijn voegen doen barsten!! 
Net zoals de voorgaande jaren zal het 

weer één groot feest worden! Zoals 
andere jaren zijn de kaarten alleen 
verkrijgbaar in de voorverkoop, deze 
zal begin december starten. Binnen-
kort meer info hierover.
Het beloofd weer een knallend feest 
te worden en willen iedereen graag 
verwelkomen in de nacht van 31 de-
cember op 1 januari. Kijk voor meer 
info op: www.stevo.nu of volg ons via 
Twitter: @stevovorden of Facebook: 
Stevo Vorden

9e editie Oud en Nieuwfeest

Vorden - Na het Midzomerfeest is de Stevo (Stichting Evenementen 
Vorden) weer druk met de voorbereidingen voor het Oud en Nieuw-
feest. December staat al weer bijna voor de deur en het feest begint 
haar vorm te krijgen. Dit jaar al weer voor de 9e keer!

Voor de gezellige lange avonden aan 
de eettafel hebben we prachtig Wedg-
wood en Villeroy & Boch servieson-
derdelen. Met name de seriezen die 
niet meer in productie zijn. U kunt 
hier van Wedgwood o.a.  Conway, Bri-
ar Rose, Moss Rose, Stratford, Edme, 
Rosalind, Traditional plain, Provence, 

Sarah’s Garden vinden. Van Villeroy
& Boch o.a. Alt Strassburg, Botanica,
Geranius en Luxembourg. Ook voor 
liefhebbers van legpuzzels hebben 
wij een ruim aanbod van Wasgij, Jan
van Haasteren en Anton Pieckpuz-
zels. Altijd tegen scherpe prijzen en 
mooie weekaanbiedingen. Laat u ver-
rassen en kom gezellig even kijken!
De schuurverkoop wordt gehouden 
aan de Whemerweg 20 in Almen en
is iedere zaterdag tot 17 december. 

Meer info: www.servieskast.nl
www.marceldespeelgoedman.nl

Oh, kom er eens kijken…..
Almen - Als de avonden langer 
worden dan willen we ons huis 
weer gezellig hebben. Bij ons 
volop mooie brocante glaswerk, 
verzilverd bestekgoed of ander 
tafelgoed.

Ratti begon prima aan de wedstrijd. 
Vroeg druk zetten zorgde ervoor dat 
GSV nauwelijks aan verzorgd voetbal 
toekwam. Het waren dan ook de Kra-
nenburgers die na 20 minuten voet-
bal op voorsprong kwamen. Een vrije 
trap van Ruud Mullink werd strak 
in de hoek binnengeschoten. Na de 
goal kwam GSV iets beter in haar spel 
maar Ratti bleef de bovenliggende 
partij en creeërde dan ook de beste 
kansen. Zo werd een scrimmage voor 
de goal van de gasten wonder boven 
wonder tot 4 maal toe niet tot doel-
punt gepromoveerd en kwam Gijs 
Klein Heerenbrink een teenlengte te 
kort na een mooie pass van Niek Nij-
enhuis. 

In de tweede helft een ander spel-
beeld. GSV werd de bovenliggende 
partij en Ratti liet zich teveel inzak-
ken. Ratti kreeg nog wel een paar 
kleine kansen maar GSV begon meer 
en meer aan te dringen bij Ratti doel-
man Bert Jan Kolkman. Een kwartier 
voor tijd leek GSV de gelijkmaker 
binnen te schieten maar de scheids 
oordeelde dat de Ratti doelman hier-
bij teveel werd gehinderd. 3 minuten 
voor tijd was het dan toch raak. De 
spits van de gasten kon de bal in de 
16 aannemen, draaien en binnen-
tikken. In de laatste paar minuten 
probeerde GSV de volle buit mee te 
nemen uit Kranenburg maar was het 
Ratti dat de beste kans kreeg. Alleen 

voor de keeper schoot Erwin Weenk 
echter over en eindigde de wedstrijd 
in een gelijkspel.

Gezien een beter Ratti in de eerste 
helft en een beter GSV in de tweede 
helft een uitslag waar beide teams 
tevreden mee kunnen zijn. Volgende 
week zijn de mannen van trainer 
Henk Veen vrij in verband met een 
beker/inhaal weekend. De week daar-
op staat de laatste wedstrijd voor de 
winterstop op het programma. Om 
14:00 wordt er thuis afgetrapt tegen 
Klein Dochteren.

RATTI DAMES
HC’03 - Ratti 1
Kranenburg - Vanaf de aftrap wisten 
de speelsters van HC’03 elkaar goed 
te vinden. Ratti daarentegen was slor-
dig in de balpassing en in de duels. Na 
tien minuten wist de middenveldster 
van HC’03 zichzelf vrij te spelen van-

af het middenveld; in de afronding 
werd haar actie beloond. 1-0. Het 
lukte Ratti niet om in de wedstrijd 
te komen en op elke positie liep het 
niet zoals voorgaande wedstrijd. De 
rust werd bereikt met een 1-0 ach-
terstand. Na de rust kwam Ratti iets 
beter uit de startblokken, maar een 
echte vuist kon niet worden gebald. 
Hoewel Ratti de tweede helft wel in 
balbezit domineerde kon Ratti de 
wedstrijd niet kantelen. De slotfase 
van de wedstrijd had nog doelpunten 
in petto. Met nog vijf minuten op de 
klok wist HC’03 de voorsprong verder 
uit te breiden naar 2-0. Ratti probeer-
de nog te redden wat er te redden viel. 
Kelly Peters legde de bal terug op op-
komende speelster Rianne Meijerink. 
Zij gaf direct een lange pass op Els 
Berenpas, zij kapte vervolgens haar 
directe tegenspeelster uit en schoot 
daarna de bal goed binnen. 2-1. In de 
laatste minuut van de wedstrijd werd 

het voor HC’03 nog even spannend 
toen Ratti in een scrimmage voor het
doel de bal net niet achter de lijn wist
te krijgen. HC’03 zeer tevreden met
de punten en Ratti kon met lege han-
den naar huis. Aanstaande zondag de
laatste wedstrijd voor de winterstop
thuis tegen Halle.

UITSLAGEN
19 november Oeken 3 (zat) Ratti 2
(zat) uitgst., Harfsen D1D Ratti D1GD
2-1, Almen E1 Ratti E1G 6-1, DVV E13
Ratti E2G 11-4, Ratti F1G SBC ‘05 F1G
0-19, Ratti C1G VIOD C6 17-1, Ratti
B1GD DVV B3 0-5.

20 november: AZC 5 (zon) Ratti 4
(zon) 3-0, HC ‘03 DA1 (zon) Ratti DA1
(zon) 2-1, Erix/KSV DA2 (zon) Ratti 
DA2 (zon) 8-1, Ratti 1 (zon) GSV ‘63 1
(zon) 1-1, Ratti 3 (zon) Vorden 6 (zon)
3-2, Ratti 2 (zon) Winterswijk 3 (zon)
2-4.

Ratti speelt gelijk tegen GSV’63
Kranenburg -Ratti verspeelde net als vorige week in de slotfase een 
voorsprong. Ditmaal kon GSV’63 de stand gelijk trekken en de 1-1 
binnen schieten. Een verdiende gelijkmaker welteverstaan want met 
een gelijkspel werden de krachtsverhoudingen binnen het veld prima 
weergegeven.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL



De afgelopen drie ijsseizoenen is er 
zoveel sneeuw verplaatst op de ijs-
baan dat er gezocht is naar een oplos-
sing op dit gebied. In overleg en op 
advies van de firma Bulten Techniek 

zijn we gekomen tot een Sneeuwfrees 
op rupsbanden die qua gewicht uiter-
mate geschikt is voor onze IJsvereni-
ging Vorden.

Free skate heeft mede de toegezegde 
steun het mogelijk gemaakt dat deze 
Sneeuwfrees nu deel uitmaakt van 
ons gedeeltelijk nieuwe machine-
park. Laat de winter maar komen.

Ga je mee op 10 december naar Fle-
vOnice zie onze website: 
www.ijsbaan-vorden.nl

Mede mogelijk gemaakt door Free Skate

Aanschaf sneeuwfrees 
IJsvereniging

Vorden - Uit handen van Martien Pater *Free Skate ontving afgelopen 
zaterdag Arie Maalderink *voorzitter IJsvereniging Vorden een Cheque 
van € 1.000,= t.g.v. de aanschaf voor de nieuwe sneeuwfrees.

Eén van die vrijwilligers, nl Jan Kies-
kamp, werd deze avond verrast door-
dat het bestuur voorstelde om Jan 
tot erelid van Ratti te benoemen. Jan 
heeft binnen de club al verschillende 
functies bekleed, van speler naar o.a 
jeugdleider, jeugdvoorzitter, voorzit-
ter en de afgelopen 15 jaar hebben 
Jan en zijn vrouw Agnes het kantine-
beheer voor hun rekening genomen. 
Jan had vorig jaar al aangegeven om 
daar per 2012 mee te willen stoppen 
en dat was voor het bestuur een mooi 
moment om Jan te huldigen voor zijn 
inzet voor Ratti. Overigens blijft Jan 
nog wel een aantal taken beheren 
omtrent de kantine. Tijdens deze 
avond werd nog  een aantal leden 

gehuldigd, Wim klein Heerenbrink
en Jos Schroër voor hun 25 jarig lid-
maatschap, en Bart Nijhof voor zijn
40 jarig lidmaatschap. Helaas waren
de eerste twee genoemden niet aan-
wezig, zij zullen later een speldje
thuisbezorgd krijgen. Aftredend en
herkiesbaar waren bestuursleden
Frans Lebbink (jeugdvoorzitter) en
Hanneke Nijenhuis (afgevaardigde
dames). Zij werden allebei herkozen
voor een termijn van 3 jaar. 
Na de pauze was het woord aan prof-
wielrenster Annemiek van Vleuten,
oud speelster van Ratti en gastspreek-
ster deze avond. Door een vervelende
knieblessure moest zij stoppen met
voetballen en werd haar geadviseerd
te gaan zwemmen of fietsen. Het
werd het laatste, en niet geheel zon-
der resultaat. Annemiek heeft ons
een kijkje gegund in haar leven als
profwielrenster, en dat was bijzon-
der interessant. Dat bleek ook wel uit
de enthousiaste reacties van de ruim
50 leden die aanwezig waren deze
avond. Al met al was het een zeer ge-
slaagde avond!

Jan Kieskamp tot erelid 
benoemd
Kranenburg - Maandag 21 novem-
ber was de jaarlijkse ledenverga-
dering van Ratti. Voor de pauze 
werden de algemene zaken rond-
om de club besproken, waaruit 
bleek dat Ratti een levendige en 
(financieel) gezonde vereniging is, 
en waar vrijwilligers onmisbaar 
zijn, zoals bij vele verenigingen.

Veel Vordenaren hebben er blijkbaar 
niet bij stil gestaan, maar vorige week 
donderdag heeft de gemeenteraad 
van Bronckhorst ermee ingestemd 
om in de komende twee jaar vrijwel 
alle platanen en kastanjes (met uit-
zondering van die op het grasveld bij 
De Rotonde en een enkel exemplaar 
dat op particulier terrein staat) langs 
de Zutphenseweg en Dorpsstraat te 
kappen. Niet omdat ze ziek zouden 
zijn; dat geldt voor slechts een hand-
jevol bomen, maar omdat ze in de 
weg staan in verband met een nieuw 
wegprofiel. Beide straten hebben 
straks geen stoepen meer.  
Het gehele centrum wordt sowieso 
opnieuw bestraat en alle lantaarn-
palen worden wederom vervangen. 
De bibliotheek wordt gesloopt. Op 
die plek komt een parkeerterrein. En 
de rotonde aan de oostzijde van de 
Dorpsstraat wordt naar het oosten 
verlegd. Daarvoor was blijkbaar nog 
geld over, want dit onderdeel stond 
niet in het oorspronkelijke centrum-
plan van ruim een jaar geleden. Voor 
dit karwei is ruim 5,5 miljoen gulden 
beschikbaar.
U leest het goed. In deze tijd, waarin 
serieus nagedacht wordt om de sport-
hal en het zwembad in Vorden te pri-
vatiseren, gaat de gemeente ongeveer 
het bedrag uitgeven dat de komende 
jaren bezuinigd moet worden. Dat 
zou op zich niet hét probleem hoeven 
te zijn, ware het niet dat deze opknap-
beurt helemaal geen opknapbeurt is 
die de hoogste prioriteit heeft. Wie 
wil er nu per se in Vorden af van ge-
zonde kastanjes en platanen, wie wil 
er nieuwe lantaarnpalen, wie wil één 
wegprofiel zonder stoepen? 
 
Wordt Vorden hier mooier van? 
Smaken verschillen natuurlijk, maar 
mij lijkt dat menigeen (ook mensen 
buiten Vorden) de groene aanblik 
van het centrum juist aantrekkelijk 
vindt. Het is niet voor niets dat Ver-
eniging Bomenbelang een week voor 
de raadsbehandeling alle fracties een 
brief bezorgde met daarin de nodige 
zorgen: zorgen om het verloren gaan 
van dat groene aanzien, zorgen om 
de tanende aantrekkelijkheid voor 
toeristen en zorgen om de genoemde 
kosten die kap en herplant met zich 
meebrengen. Het is dan vreemd om 
tijdens de raadsvergadering uit de 
mond van VVD-wethouder Mulderije 
te horen dat Vereniging Bomenbe-

lang ingestemd zou hebben met het
centrumplan. Het is ook vreemd om
te zien dat de VVD-raadsfractie tij-
dens die vergadering met een schil-
derij van een aantal decennia gele-
den komt aanzetten met daarop twee
imposante Amerikaanse eiken op 
het marktplein. Vereniging Bomen-
belang kreeg het in 2006 voor elkaar
dat de gemeente beloofde de kap van
die bomen goed te maken door twee
forse lindes te planten die op datzelf-
de marktplein konden uitgroeien tot
monumentale bomen. De belofte is 
nog steeds niet nagekomen.  
 
Bomen kappen omdat ze ziek zijn, is
vervelend maar nodig. Bomen kap-
pen omdat het nieuwe wegprofiel
geen rekening houdt met de bestaan-
de bomen, is geld weggooien. Vorden
houdt daardoor nauwelijks meer im-
posante bomen over in het centrum.
 
De gemeenteraad heeft vorige week
het groene licht gegeven voor kaal-
slag.  
 
En dan hebben we het nog niet gehad
over de problemen door het verwij-
deren van stoepen. Veel gemeenten 
hebben in het verleden ervoor geko-
zen de weg en de stoep gelijk te trek-
ken en 30 km-zones in te stellen. Eén
van de laatste gemeenten was Arn-
hem, die de Steenstraat onder han-
den nam. Vorden neemt dat nu over.
Maar de winkeliers in de Steenstraat
zijn helemaal niet tevreden. Want
dat nieuwe wegprofiel zorgt ervoor
dat overal geparkeerd wordt, ook op
die plekken waar voetgangers willen
lopen en fietsers willen fietsen.

Bovendien kan zo’n wegprofiel alleen
aangelegd worden als de riolering 
ontkoppeld wordt: er moet naast het
‘gewone’ afvalwaterriool ook een ri-
oolbuis komen voor het regenwater,
zodat bij zware buien de straat niet
onder water loopt. Dat water loopt
namelijk dan ook ongehinderd de 
winkels en woningen binnen als de
drempel bij de voordeur niet hoog 
genoeg is.
Maar dit terzijde.
Het wordt gewoon een kale bedoeling
in het centrum van Vorden.
 
Peter Bielars
Molenweg 11
Vorden

Ander aanzien van Vorden

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

De St. Gregorius vereniging is een 
rooms katholieke vereniging van het 
Aartsbisdom Utrecht ter bevordering 

van de koorzang. Deze onderscheiding 
ontvingen zij vanwege hun zilveren lid-
maatschap van het koor. De voorzitter 

van de pastoraatgroep Ton Rutting be-
dankte de twee dames voor hun jaren-
lange inzet en hoopte dat ze nog lang 
in de gelegenheid zullen zijn om bij 
Cantemus Domino te blijven zingen. 
Natuurlijk waren er bloemen voor de 
jubilarissen. Na de viering was ervoor 
de leden van het koor een gezellig sa-
men zijn bij ‘t Wapen van Medler.

Jubilarissen Cantemus Domino

Vorden - Afgelopen zondag vond er in de Christus Koningkerk een 
feestelijke eucharistieviering plaats. Aan het eind van de viering kre-
gen twee leden van het kerkkoor Cantemus Domino, mevrouw Betsie 
Meijer en mevrouw Wil Besselink de eretekenen in zilver van de St. 
Gregoriusvereniging opgespeld door pastor Van de Meer.

v.l.n.r. Betsie Meijer, Wil Besselink en pastor Van der Meer

D.V.O. DS 9 Dash DS 6 3-1
WIVOC MB 2 Dash MB 2 ?
Dash MB 1 TOHP MB 1 3-2
Dash MC 1 TOHP MC 1 4-0
S.C. GORSSEL MI 1 Dash MI 1 8-2
Dash MI 4 VIOS Eefde MI 4 4-0
Dash MC 2 Smash ‘68-SCM MC 2 3-2
S.C. GORSSEL MI 2 Dash MI 4 0-4
Spiker MA 2 Dash MA 1 1-3
Kerkemeijer Gem. MI 2 Dash MI 2 2-6
Dynamo-Neede MI 6 Dash MI 5 2-2
Boemerang MI 3 Dash MI 3 1-8
Dash MI 5 Boemerang MI 5 0-4
Heeten Sportief HY 3 Dash HY 1 1-2
Grol DS 1 Dash DS 2 0-4
Programma Dash week 48 2011 

2011-11-29 21:00 Dash DS 4 Marvo 76 
DS 2 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-02 19:30 Dash DY 1 VIOS 
Eefde DY 2 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-02 21:00 Dash DY 2 Keizer-
sprong DY 2 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-02 21:00 Dash HY 1 Heeten 
Sportief HY 1 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-03 11:30 WSV MI 4 Dash MI 
1 de Kei, Warnsveld
2011-12-03 11:30 Dash MI 3 D.V.O. MI 
3 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-03 11:30 Dash MC 2 Marvo 
76 MC 1 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-03 12:00 Gemini MA 1 Dash 
MA 1 Sportcent.’t Timpke, Borculo
2011-12-03 13:00 VIOS Eefde HS 3 
Dash HS 3 De Stuw, Eefde

2011-12-03 13:00 Langhenkel HS 5 
Dash HS 2 De Bongerd, Doetinchem
2011-12-03 13:30 Dash MB 1 Dynamo-
Neede MB 1 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-03 13:30 Dash MC 1 Longa’59 
MC 2 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-03 15:00 VIOS Eefde HS 2 
Dash HS 1 De Stuw, Eefde
2011-12-03 15:30 Dash DS 6 Labyellov 
DS 4 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-03 15:30 Dash DS 2 Side-Out 
DS 1 ‘t Jebbink, Vorden
2011-12-03 16:00 Wevoc DS 3 Dash 
DS 5 de Pals, Westervoort
2011-12-03 17:00 VIOS Eefde DS 1 
Dash DS 3 De Stuw, Eefde
2011-12-03 17:45 Dash DS 1 Landste-
de/VCZ DS 1 ‘t Jebbink, Vorden

Dash



UITSLAGEN BRIDGECLUB VORDEN 2E PERIODE; 

B r i d g e n

De collecte tijdens de dankdienst voor
Gewas en Arbeid op 2 november jl. 
heeft ruim € 200,- opgebracht. Door
de gezamenlijke Diaconieën is dit be-
drag naar boven afgerond op € 300,-. 

Beide acties hebben een belangrijke
bijdrage geleverd voor het welslagen
van de Voedselactie 2011.

Goede opbrengst 
collectes Dorcas Voedselactie
Vorden - De opbrengst van de col-
lectebus tijdens de Voedselactie 
op 4 november jl. in de winkel 
van C1000 in Vorden heeft het 
mooie bedrag van ruim € 166,- op-
gebracht. Dit bedrag wordt mede 
aangewend voor de transportkos-
ten van de ingezamelde goederen 
naar Oost-Europa.

HET THEMA VAN DE 
ONTMOETING IS: 
Maar wat doen we nu met ons ca-
deau? We zullen hierover ongeveer 
een half uur van gedachten wisselen,
daarna is er koffie en wat lekkers en
is er volop ruimte voor meer ontmoe-
ting. 

Ook zullen we samen zingen en wor-
den daarbij begeleid door Kees van
Dusseldorp en Henny Blaak.

Kom Ont-Moeten
Vorden - Op zondag 4 december 
houdt de Ont-moeten werkgroep 
van de Protestantse Gemeente 
i.w. te Vorden weer een Ont-moe-
ting. De Ont-Moeting is bedoeld 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is in geloof en samenleving. Om 
19.00 uur komen we bij elkaar, 
in het Achterhuus van de gere-
formeerde kerk, aan de Zutphen-
seweg om op ongedwongen wijze 
samen te zijn.

Maandagavond
A-lijn
1. Max Maas en Sjoerd Tichelman 
58,64%; 2. Diny Hoftijzer en Henk 
Wullink 57,75%; 3. Kitty en Ab Vrug-
gink 53,88%
 
B-Lijn
1. Jose v.d. Staak en Jan Willen Drij-
ver 57,60%; 2. Wil.v.d.Berg en Trijnie 
Herweijer 56,62%; 3. Lenie Meijerink 
en Gerrit Vreeman 55,72%

Woensdagmiddag
A-Lijn
1. Hertog Enthoven en Ab Vruggink 
58,17%; 2. Dinie Hoftijzer en Kitty 
Vruggink 56,38%; 3. Greet Jansen en
Hans Dekker 54,38%
 
B-lijn
1. Gerda Nulden en Ton Simonis 
63,13%; 2. Peter den Elzen en Gerti
Hissink 55,36%; 3. Pauline Passeling 
en Wil Warnaar 54,65%

De bijhorende wisselbeker is inmid-
dels eenentwintig jaar oud en wordt 
in principe niet meer meegegeven 
aan de winnaar van het toernooi. Op 
dringend verzoek van der staf van het 

winnende team is dat dit jaar wel ge-
daan. Men wilde namelijk graag met 
deze grote beker een bezoekje afleg-
gen op het kantoor van Rudi Völler, 
de technische directeur van Bayer 04 

Leverkusen. Dit onder het motto dat 
de D jeugd van de club wel in staat 
is om de beker met de grote oren te 
winnen.

Rudi Völler vatte het sportief op en 
ging met het winnende team en staf 
op de foto.

Rudi Völler op foto met de 
Wim Kuijper beker

Afgelopen augustus won het team van Bayer 04 Leverkusen het Wim 
Kuijper jeugdtoernooi van vv Vorden.

De verhuizing zal plaats vinden in de 
week tussen kerst en oud en nieuw. 
De Pastorieweg is daarna niet meer 
in gebruik. Voor individuele behan-
delingen in week 52 kan men terecht 
op het vertrouwde adres aan de Chris-
tinalaan. Het therapiebad is in week 
52 gesloten en de fysio medische fit 
gaat in week 52 ook niet door. Na de 
verhuizing blijft het therapiebad op 
de Christinalaan gewoon open. Alle 
behandelingen voor fysiotherapie 
vinden echter voortaan plaats aan 
de Zutphenseweg. Rob & Afra Jansen 
van den Berg, met een praktijk voor 
fysiotherapie in Vorden sinds 1973, 
zijn erg gelukkig met de nieuwbouw-
locatie. Rob: ‘Het is weer een nieuwe 
stap in mijn carrière. Ik ben begonnen 
in 1973 op de Willem Alexanderlaan 
in Vorden, daarna kwam de praktijk 
aan de Christinalaan in 1975. In 2006 
kwam daar het pand aan de Pastorie-
weg bij, samen met huisartsenprak-
tijk Albers/Tanis. Nu gaan we verder 
op de Zutphenseweg. Buitengewoon 

spannend allemaal, maar Afra en ik
zijn heel trots op het resultaat!’ De
Vordense fysiotherapeut, geeft aan
dat de nieuwe locatie voor patiënten
veel voordelen biedt. Doordat de fy-
siotherapiepraktijk in hetzelfde pand
zit als de huisartsenpraktijken van
Albers/Tanis en de Jong/Radstake zijn
de lijnen korter en kan er intensiever
worden samengewerkt. Een goede
communicatie tussen de verschil-
lende zorgverleners is immers onont-
beerlijk voor gepaste zorg. Daarnaast
zijn er veel meer mogelijkheden voor
behandelingen door de grotere ruim-
tes. Rob Jansen van den Berg hierover:
‘We hebben onder andere een oefen-
zaal van 80m2. Hier zijn ook mensen
welkom zijn die niet direct een fy-
siotherapeutisch behandeling nodig
hebben, maar wel aan hun conditie 
en belastbaarheid willen werken. In
een tijd dat een gezonde leefstijl en
het nemen van meer eigen verant-
woordelijkheid voor de gezondheid
steeds meer aandacht krijgen, willen
we met deze nieuwe mogelijkheden 
op de toekomst inspelen. 
‘Ik kijk er naar uit, maar het zal ook
wennen zijn, omdat wij dan voor het
eerst in 38 jaar geen praktijk meer
aan huis zullen hebben. We hebben
het pand gebouwd voor de toekomst
zodat we deze, samen met schoon-
dochter Hanneke, met vertrouwen
tegemoet kunnen zien.’

´Op deze manier klaar voor de toekomst!´
Verhuizing praktijk Jansen 
van den Berg BV
Vorden - Vanaf 2 januari 2012 
start fysiotherapiepraktijk Jan-
sen van den Berg BV in de nieuwe 
praktijklocatie aan de Zutphense-
weg 23C in Vorden. Na een lange 
periode van voorbereiding kijkt 
het hele team er naar uit haar pa-
tiënten te mogen verwelkomen 
in het nieuwe pand.

Voorzitter Kees Bink noemde de vo-
gelshow een groot succes. ‘We heb-
ben een fantastische show gedraaid. 
Dat begon op zaterdagmorgen met 
ruim vijftig vogelkwekers en andere 
geïnteresseerden bij de officiële ope-
ning. En gedurende de rest van het 
weekend bleek het publiek de show 
ook te vinden. Dat was mede dankzij 
de schilders en andere kunstenaars 
van de Deldense Joffers die rond de 
vogels een kunsttentoonstelling had-
den ingericht.’ Onder de bezoekers 
was ook wethouder Mulderije, die de 

60-jarige vereniging feliciteerde na-
mens de gemeente Bronckhorst.
De vogelwedstrijd werd gespeeld in 
het Dorpscentrum met vier andere 
verenigingen uit de regio. De vereni-
ging uit Eibergen werd tweede met 
925 punten en Partropika uit Apel-
doorn eindigde als derde met 920 
punten. 
Naast de clubprijs wisten leden van 
De Vogelvriend ook individueel goed 
te scoren. Willem Peters scoorde het 
best in de categorie grote parkieten 
met een Halsbandparkiet pallid groen 

van 91 punten. Willem Berendsen 
scoorde het beste binnen de categorie 
postuurvogels met een Gloster corona 
schimmel van 94 punten; het maxi-
maal haalbare. Verder ging Evert van 
der Wal met de beste cultuurvogel; 
een Driekleurglansspreeuw van 93 
punten. En voorzitter Kees Bink be-
haalde zelfs twee titels: de mooiste 
grondvogel met een Japanse kwartel 
van 90 punten en mooiste Agaporni-
de met een Agapornis lillianae.

Opvallend was verder de eerste prijs 
die Geert Jansen behaalde met een 
stam (vier gelijke vogels) kleurka-
naries zwart rood intensief met 370 
punten en de eerste prijs met een stel 
kleurkanarie geel schimmel met 185 
punten van Jos Borgonjen.

De Vogelvriend kampioen 
op eigen jubileumshow

Vorden -De zestig jarige vogelvereniging De Vogelvriend is afgelopen 
weekend kampioen geworden op haar eigen jubileumshow. De Vor-
dense vogelkwekers wisten de clubprijs voor de tweede keer op rij te 
winnen. De tien beste vogels van de vereniging behaalden samen 928 
punten.

Vorden - De Aspirantencommissie 
Jong Gelre Vorden-Warnsveld orga-
niseert op vrijdag 9 december een 
spannende smokkeltocht. Jongens en 
meisjes vanaf 12 jaar t/m 16 jaar kun-
nen zich opgeven door een mailtje te 
sturen naar aspiranten_jonggelre@
hotmail.com onder vermelding van 
naam en telefoonnummer, of door 

contact op te nemen met Sandra 
Klein Haneveld (06-40706188). De 
deelnemers die ook vriendinnen of 
vrienden mogen meenemen (ook 
vooraf opgeven), worden die avond 
om 19.00 uur aan de Deldensebroek-
weg 5 in het buurtschap Delden ver-
wacht. De activiteit kost vijf euro. Ex-
tra warme kleding is aan te bevelen !

Aspiranten Jong Gelre organiseren
Smokkeltocht



PEKLO LOCHEM
HOENDERS:
Hollands Hoen: B. Tiessink 1xZG, 4xG
Lakenvelder: B. Ruesink 1xZG
Twents Hoen: D.J. Lijftogt 1xF, 3xZG, 1xG
Welsumer: J. Pardijs 1xG
Vorwerk: B. Ruesink 1xZG
Marans: F. Bettink 5xG, B. Ruesink 2xG

DWERGHOENDERS:
Hollandse Kriel: H.J. Pardijs 1xG
Barnevelder Kriel: H.J. Nijenhuis 2xF, 5xZG, 1xG
Amrock Kriel: H.J. Pardijs 1xF, 4xZG, 3xG
Orpington Kriel: B. van Dijke 3xF, 10xZG, 3xG 
Wyandotte Kriel: H. Berenpas 2xF, 4xZG, 1xG

OORSPRONKELIJKE DUIVEN:
Lachduif: H.J. Pardijs 2xG, H.G. Nijhof 1xG 

SIERDUIVEN:
Altenburger Trommelduif: M.J.A. Jansen 1x96, 1x95, 
1x94, 1x93 punten. Vinkduif: J. Pardijs 2x96, 2x95, 
4x94, 1x93 punten

KONIJNEN:
Vlaamse Reus: A.H.N. Hammink 2xF, 8xZG, 1xG. Nieuw 
Zeelander Wit: H. Bolwiender 1xG, 2xZG, 1xG. Gele van 
Bourgondie: W. Boersma 2xF, 1xZG, 3xG. Wener: H.J. 
Nijenhuis 4xZG, 4xG. Rode Nieuw Zeelander: G. Lense-
link 3xZG, 2xG. Hollander: K. Hietbrink 3xF, 3xZG.
Kleurdwerg: H. Gubbels 4xZG, 1xG. Pool: H.G. Nijhof 
2xZG, 2xG

P.K.V. Nieuws

Ds.F.Brandenburg stak het spits af met “Leve het le-
ven”. Ook jongere mensen kunnen met de dood wor-
den geconfronteerd als een klasgenootje of iemand 
uit de vriendenkring komt te overlijden. De sterfelijk-
heid hoort bij een bepaalde omgeving.
Hij lichtte het leven toe aan de hand van 3 Bijbelfi-
guren, nl. Job, Barzillai en Jezus Christus. De tweede 
persoon kwam ook aan het eind van zijn levensdagen 
en zei “genoeg is genoeg”. Na de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar worden we bepaald bij het lijden en 
sterven, maar ook met de Opstanding van Jezus uit 
de doden.
Ds.J.Kool ging in op het “lijden” , nl. in het alge-
meen, in christelijk perspectief en over ondraaglijk 
lijden. Wij mensen gaan uit van “Pluk de dag ( Carpe 
Diem)”,
Terwijl we in onze handpalmen de M meedragen van 
Memento Mori “Gedenk te sterven” de vraag is, wan-
neer komt er een einde aan het lijden?
Moet de huidige Euthanasiewet worden verruimd, zo-
dat ook mensen op 70-jarige leeftijd hun leven vrijwil-
lig kunnen beëindigen.
Vorig jaar zijn 135.000 personen overleden, waarvan 
43% acuut en 57% na een chronische ziekte. Slechts 
1,8% pleegt euthanasie.

Euthanasie is toegestaan bij ondraaglijk en uitzicht-
loos lijden, mits... of het is verboden,tenzij......Uitein-
delijk beslist de barmhartigheid over het criterium.

Tenslotte sprak voormalig huisarts G. Sterringa over 
de aspecten bij het “overlijden”.
Hij onderscheidt hierbij de volgende fasen:
1. Het reanimeren (m.b.v. een shock); wanneer men 

geen reanimatie wenst (in een ziekenhuis) moet dit 
kenbaar worden gemaakt via een NR-notitie.

2. Verblijf in Hospices (gasthuizen) m.b.v. vrijwilligers 
en deskundige beroepskrachten.

3.  Palliatieve zorg /sedatie (verlichting)
4.  Stekker er uit
5. Euthanasie (zachte dood); hierbij is een 2e arts 

noodzakelijk
6.  Hulp bij zelfdoding (is nu nog steeds strafbaar).

Na de pauze worden de aanwezigen verdeeld in dis-
cussiegroepen. Elke groep krijgt een bepaalde casus 
te bespreken. Dit maakt de tongen los bij de aanwezi-
gen. Bij de discussie komt o.m. naar voren dat bij de 
landelijke PCOB een Zorgverklaring is opgesteld. Deze 
kan door één of beide ouders worden ondertekend en 
bij de huisarts worden gedeponeerd. Het is ook wen-
selijk dat de kinderen deze verklaring ondertekenen. 
Ook wordt op gewezen dat euthanasie van een patiënt 
ook een belasting voor het gezin kan betekenen. Ds. 
Kool noemt in dit verband ook de mogelijkheid van 
“versterven” ( geen voedsel tot je nemen). Dan wordt 
er geen ander mee belast. In het algemeen wordt aan-
geraden dat de naaste omgeving ook in deze moei-
lijke periode de patiënt en familieleden nabij staat. Uit 
een vraag blijkt dat het moeilijk is antwoord te geven 
op de vraag”Wanneer is een leven voltooid”? Hierna 
bedankt voorzitter Midden de drie inleiders hartelijk 
voor de geboden informatie en de aanwezigen om 
deel te nemen om over dit gevoelige onderwerp met 
elkaar van gedachte te wisselen. Hij is blij met initi-
atief van de landelijke PCOB en wil graag in de toe-
komst de kerken betrekken bij dit soort activiteiten. 
met het samen zingen van het lied “ik bouw op U” 
uit de Evangelische Liedbundel wordt deze geslaagde 
bijeenkomst gesloten.

PCOB-bijeenkomst over Voltooid leven
Vorden - Donderdagmiddag hield de PCOB afde-
ling Vorden samen met de Commissie Vorming 
en Toerusting van de kerken een bijeenkomst 
over Voltooid leven in het Stampertje. Voorzit-
ter F.Midden was verheugd met deze grote be-
langstelling. Hij opende deze vergadering met 
het gedicht “Draag mij verder” van Marius 
v.d.Berg en ging hierna voor in gebed. Daarna 
werden de drie inleiders welkom geheten, te 
weten ds.J.Kool, ds.F.Brandenburg en voorma-
lig huisarts G.Sterringa. De voorzitter gaf een 
toelichting op het programma. Wij zullen met 
elkaar in gesprek gaan en er zullen geen uit-
spraken worden vastgelegd. De landelijke PCOB 
heeft het voortouw genomen en de afdeling ver-
zocht hieraan aandacht te besteden. Wij kunnen 
als christenen niet om deze vragen heen die vol-
tooid leven oproepen.

Flash speelde met Chjehrando Gas-
per, Niels Lijftogt, Geeske Menk-
veld en Vera Velhorst. Chjehrando 
speelde de eerste enkelpartij. Hij 
was in het begin van de wedstrijd 
niet bij de les en kwam een aantal 
punten achter te staan. Hij herpak-
te zich en wist te winnen met 21-14 
en 21-15. Niels moest eerst wennen 
aan het spel van de tegenstander, 
hij kwam met 12-4 achter te staan. 
Na aanmoedigingen van de team-
leden wist hij de eerste set met 21-
19 te winnen. De tweede set werd 
stukken makkelijker gewonnen 
(21-13). Geeske speelde een goede 
wedstrijd, helaas was haar tegen-
standster iets te sterk. Vera speelde 
een hele spannende eerste set, na 

verlenging verloor ze met 23-21. Na 
aanmoedigingen van de teamleden 
en de meegereisde familie wist ze 
de tweede en derde set te winnen. 
Chjehrando en Niels wonnen de 
eerste set samen redelijk makkelijk 
met 21-11, de tweede set ging ook 
naar de heren van Vorden. Geeske 
en Vera maakten samen een aantal 
zeer mooi punten, helaas was dit 
niet voldoende voor de winst. 
Vera en Chjehrando speelden de 
eerste mix. Dit was een spannende 
partij die werd gewonnen met 21-18 
en 21-17 door Vera en Chjehrando. 
Geeske en Niels speelden de twee-
de mix. De eerste set was heel erg 
spannend en de verlenging moest 
eraan te pas komen. Met 24-22 won 

Flash deze eerste set. De tweede set 
werd slecht begonnen en dit slechte 
begin kwamen ze niet te boven, de 
set werd verloren. In de derde set 
werd het vizier weer scherp ge-
zet en met name door een aantal 
mooie punten van Geeske werd 
deze set met 21-14 gewonnen. Alle 
teamleden waren erg blij met deze 
6-2 overwinning. Door deze over-
winning heeft Flash de koppositie 
overgenomen van Doesburg. 
Aankomende donderdagavond 
speelt het eerste team wederom, 
ditmaal een thuiswedstrijd tegen 
Poona (Gaanderen).
Doesburg 3 - Flash 1: 2-6

ANDERE UITSLAGEN:
Poona 4 - Flash 2: 5-3
Flash 3 - Seepaerd 2:  5-3
Pluumke recr. 2 - Flash recr. 1:  3-5
Varsseveld jeugd 1 - Flash jeugd 1:  
2-6

Flash 1 doet goede zaken
Badminton Flash
Vorden - Het eerste team van Flash heeft afgelopen zondag gespeeld 
tegen en in Doesburg. Vooraf was bekend dat het een hele belang-
rijke en zware wedstrijd zou worden tegen de koploper. In de tus-
senstand had Doesburg namelijk 1 punt voorsprong op Flash.

IEDERE DAG:

Wehme.
-

gave bij de Wehme.
-

trum. Op ma-wo en donderdagmorgen 
van 9 tot 12.00 uur. Info en opgave bij 
Welzijn Ouderen Vorden.

sport en spel -volksdansen-zwemmen. 
Informatie en opgave bij Welzijn Ou-
deren Vorden .

-
go woensdagssmiddags in Dorpscen-
trum.

NOVEMBER
30 ANBO klootschieten, Olde Lettink

DECEMBER
1  Bejaardenkring Vorden
1  Klootschietgroep de Vordense pan
7 ANBO klootschieten, Olde Lettink
7  Kerst-contactmiddag Welfare Rode 

Kruis in de Wehme
8  Klootschietgroep de Vordense pan
9 t/m 8 januari Kerstgroepententoonstel-

ling Heiligenbeeldenmuseum Kra-
nenburg

14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Klootschietgroep de Vordense pan
15 Bejaardenkring vorden Kerstviering
21 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
22 PCOB Kerstbijeenkomst in het Stam-

pertje
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
29 Klootschietgroep de vordense pan

KUNSTAGENDA VORDEN

Vera Wansing en Jan Houben in Gale-
rie de Burgerij, Zutphenseweg 11, Vor-
den

2  december Theater onder de Molen
Wibo Kosters en Cellblock +

2 december t/m/ 6 januari ABN AMRO 
Lustrumtenootstelling KunstZondag-
Vorden

2 december t/m 6 januari Beeldemde 
kunst in centrum Vorden

 Vanaf 3 december Galrij Amare schil-
derijen, tekeningen etc. Josee van der
Staak

10 en 11 dec. KunstWeekend Vorden
-

cert
 21  december theaterproject Laat je ver-

wonderen

Cornelissen InstallatieService 
Telefoonnummer: 0575 846728 - Hekkehorst 4, 7207 BN Zutphen

www.cornelisseninstallatie.nl

ATAG HR-Ketel vanaf

€ 1.590,-*
+ all-in onderhoudscontract
voor maar € 9,95 p/mnd

Aanbod inclusief:

 installatie (binnen 1 meter)

 alle onderhoud

 alle reparaties

 en alle onderdelen! (exclusief rookgas afvoer)

* De prijs is inclusief BTW en is gebaseerd op een ATAG E223C CW3

Bel (0575) 846 728 Vraag naar de voorwaarden

De actie eindigt op 31 december 2011

Als

beste getest

door de

consumenten

bond

Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Vanaf 2 januari 2012 nieuwe locatie:
Zutphenseweg 23C!

van de Poll metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Ma. t/m za. van 09.00 tot 16.00 uur



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

Ruim 200 medewerkers van zorgin-
stellingen in de regio Oost-Achter-
hoek namen op 16 en 17 november 
deel aan één van de drie symposia 
‘In verwondering over dementie’ die 
werden georganiseerd door door het 
Netwerk Dementie Oost Achterhoek. 
Dit is een samenwerkingsverband van 
Alzheimer Nederland afdeling Ach-
terhoek, Careaz, GGNet, huisartsen, 
Livio, Sensire, Streekziekenhuis Ko-
ningin Beatrix, VIT Oost-Gelderland 
en St. Zorgcombinatie Marga Klompé 
met als doel de kwaliteit van leven 
van mensen met dementie en hun 
familie te verbeteren. Het waren in-

spirerende bijeenkomsten en de deel-
nemers gingen vervuld van nieuwe 
inzichten naar huis om deze in hun 
werk in de praktijk te brengen.

DE WONDERE WERELD 
VAN DE DEMENTIE
Jos Cuijten nam in haar lezing de deel-
nemers mee in deze wereld. “Door 
nieuwe inzichten in de hersenfunctie 
krijgen we steeds meer begrip van de 
werking van de hersenen van men-
sen met dementie. Hierdoor kunnen 
we de oorzaak van moeilijk gedrag 
bij dementerenden beter leren begrij-
pen. Dit leidt tot minder gevoel van 

onmacht en meer rust bij de demen-
terenden en zijn/ haar verzorgenden”. 
Na de lezing werd een documentaire 
vertoond waarin vier mensen met 
dementie op indringende wijze ver-
telden over hun ervaringen en gevoe-
lens. Een interview met twee man-
telzorgers gaf de deelnemers inzicht 
in de problemen waarmee partners 
en kinderen geconfronteerd wor-
den. Een trajectbegeleider vertelde 
daarna kort waarbij zij mensen met 
dementie en hun familie kunnen 
ondersteunen. Ter afsluiting van het 
symposium werd de opgedane kennis 
door middel van interactief toneel in 
de praktijk gebracht. 

Wanneer u meer informatie over 
‘dementie’ wilt krijgen, dan kunt u 
contact opnemen met de Helpdesk 
Dementie via het algemene telefoon-
nummer (0314) 357116 of e-mail: 
heldpdeskdementie@ggnet.nl

Over 20 jaar een stijging van bijna 70%

Dementie
Regio - Het aantal mensen met dementie in de regio Oost- Achterhoek 
zal toenemen van 2.050 in 2011 tot 3.450 in het jaar 2030. Een belang-
rijk deel van deze mensen woont thuis. De zorg aan hen wordt ver-
leend door mantelzorgers al dan niet met ondersteuning van huishou-
delijke verzorging en wijkzorg. Vergroten van de kennis van dementie 
en daardoor een juiste benadering van mensen met dementie door 
deze medewerkers is van groot belang voor de kwaliteit van zorg.

Tijdens de vier lessen van elk twee 
uur wordt in kleine groepen de be-
ginselen van deze techniek uitge-
legd en kunnen de deelnemers zelf 
direct met de opgedane kennis aan 
de slag. Het is tevens mogelijk om 
na deze cursus een vervolgcursus te 
volgen. De eerste cursusdag is dins-
dag 6 december 2011 en wordt gege-
ven in het atelier van Art Design aan 
de Olburgseweg 17 te Olburgen. De 
lesdagen zijn dinsdagochtend of don-
derdagochtend van 9.30 - 11.30 uur, 
en dinsdagavond of donderdagavond 
van 20.00 - 22.00 uur. De cursusprijs 
is 160 euro, waarbij de koffie/thee en 
het lesmateriaal zijn inbegrepen. 

Neem voor opgave of meer informatie
contact op met Jansje Koen, telefoon
(06) 42022316 of email jansjekoen@
live.nl. 
Reageer snel, want: vol is vol!

Art Design Jansje Koen

Starters Cursus Dry Brush 
Painting
Olburgen - Art Design begint 
in december met het geven van 
‘starters’ cursussen in Dry Brush 
Painting. Dit is een nieuwe tech-
niek uit Amerika. Er wordt ge-
schilderd met bijna droge pense-
len in olieverf.

Viktor Brand, die samen met zijn 
maatje Marcel Schlaman op 15 ja-
nuari 2012 in Lichtenvoorde aan de 
start zal verschijnen, heeft eigenlijk 
maar één doel voor ogen en dat is het 
verbeteren van zijn in 2010 aan het 
eind van de rit bewerkstelligde klas-
sement.Ook met het aantrekken van 
deze BN’er is organisator Jack Martin 
Schuurmans uit Groenlo bijzonder 
tevreden. 
“Zijn deelname in 2010 aan de Arctic 
Challenge was één groot succes. En 
dat was de belangrijkste reden om 
deze keer zoveel moeite te doen om 
hem weer in het deelnemersveld te 
kunnen opnemen. En trots zijn wij 
dat een en ander is gelukt.”
Presentator Viktor Brand werd op 19 
februari 1971 in Deventer geboren. 
Het inmiddels dus 40-jarige gezicht 
van het SBS6-televisieprogramma 
Shownieuws heeft de kneepjes van 
het vak presentator met name op-
gedaan in de programma’s Hart van 
Nederland en Het Nieuws. De laatste 

jaren heeft hij ook bekendheid ge-
kregen door zijn medewerking aan
de op de Nederlandse tv uitgezonden
Nieuwe Uri Geller Show.
Overigens vindt er op vrijdag 2 de-
cember a.s. bij Marveld Recreatie in
Groenlo voor met name alle deelne-
mers aan de editie 2012 een infor-
matiebijeenkomst plaats. Tijdens
deze avond, die om 20.00 uur begint,
zullen niet alleen alle deelnemende 
teams worden voorgesteld, maar zal
ook de startvolgorde worden bepaald.
Verder komen allerlei wedstrijd-,
huishoudelijke en andere zaken aan
de orde. Zo zal de jurering van de ver-
schillende onderdelen worden uitge-
legd en zal de puntentelling worden
toegelicht. Natuurlijk zal de avond
ook als doel hebben om reeds een
stukje sfeer te creëren voor het acht-
daagse evenement in januari. Voor
belangstellenden, die alsnog willen
deelnemen, zijn nog enkele plaatsen
vrij. Aanmelding kan geschieden via
de site www.arctic-challenge.nl!

Nieuws van The Arctic Challenge 2012

Viktor Brand neemt voor 
tweede keer deel

Regio - Reeds in 2010 was hij min of meer het centrale middelpunt
van de zevende editie van The Arctic Challenge Tour. En omdat hij in
het totale autosportspektakel, alsmede de gehele ambiance opnieuw
een uitdaging ziet, is hij in januari wederom van de partij.De bekende
SBS6-presentator Viktor Brand zal wederom deel uitmaken van het 
deelnemersveld aan de nu steeds dichterbij komende monsterrit. Des-
ondanks was het in verband met de drukke agenda van Brand voor de
organisatie een lange weg te gaan alvorens de toezegging daadwerke-
lijke een feit was.

SBS6-presentator Viktor Brand (links) met organisator Jack Martin Schuurmans (rechts).

Eigengemaakte kaartjes, kaarsen, 
speelgoed, bloemstukjes en jam zijn 
er bijvoorbeeld te koop. Maar ook 

handwerkspullen, sieraden, parfums
en boerenbond spullen. De entree is
gratis. Het is een gratis entree. Ook is
er erwtensoep, wafels en glühwein te
koop. Daarnaast is er mooie muziek
op accordeon, dwarsfluit, piano en 
een accordcither. Ook de midwinter-
hoornblazers zijn weer van de partij.
U wordt van harte uitgenodigd voor
deze kerstmarkt in de Bleijke aan de
Beukenlaan 1 in Hengelo Gld.

Kerstmarkt de Bleijke
Hengelo - Op zaterdag 17 decem-
ber organiseert zorgcentrum 
de Bleijke in Hengelo een kerst-
markt van 11.00 tot 16.00 uur.
Meer dan vijftien verschillende 
hobbykraampjes zijn tijdens de 
kerstmarkt te bewonderen.

Schaatsen op bevroren plassen, be-
ken , sloten, ondergelopen weilan-
den, noem maar op. Hoe mooi kan 
het schaatsleven toch zijn ! Toch is er 
ook een andere kant van de medaille, 
noem het maar voorzichtig de scha-
duwzijde van het schaatsen. Het is 
na een poos ‘niet schaatsen’ of voor 
de ‘eerste keer ‘ toch best wel even 
wennen op het ijs. Gelukkig heeft 
men veelal na een paar minuten ‘de 
slag’ weer te pakken. Maar ontelbaar 
de valpartijen, een scheurtje in het 
ijs of een andere raakt je even aan 
en daar lig je dan. In de meeste ge-
vallen geen ernstig letsel, maar het 
kan ook zo maar geheel onverwacht 
gebeuren dat je een geweldige smak 
maakt en je er ‘een gat in je kop ‘ aan 
overhoudt ! 
Denk bijvoorbeeld aan het dodelijk 
ongeval, twee jaar geleden op de ijs-
baan in Heerenveen. Martien Pater: 
‘ Dat betrof een trainer, die zomaar 
pardoes achterover viel, op zijn ach-
terhoofd. De man geraakte in coma 
en overleed kort daarop. Dat leidde in 
Friesland tot veel commotie’, zo zegt 
de Vordenaar. Martien Pater is al ja-
ren een enorm bepleiter van het dra-
gen van een hoofddeksel tijdens het 
schaatsen. Hij is de man die samen 
met zijn zoon Martijn aan de wieg 

stond van de ‘Smartcap ‘. Een cap die 
momenteel in ongeveer 60 schaats-
speciaalzaken in Nederland te koop 
is. Destijds bij de introductie van 
de Smartcap bedacht hij de slogan ‘ 
Schaatsen zonder kopzorgen’. Alvo-
rens de Smartcap op de markt kwam 
ging er een heel proces aan vooraf.
Martien Pater:’ Eigenlijk stond mijn 
zoon Martijn aan de basis. Ik heb zes 
jaar geleden samen met hem op de 
motor een verre reis gemaakt . En 
hoe gaat dat onderweg als vader en 
zoon, je praat veel en wat mijn zoon 
betreft, praten over de toekomst, hoe 
vul ik mijn leven in en dat soort za-
ken. En beiden als liefhebbers van de 
schaatssport, veel brainstormen. Zo 
ook over hoofdletsels die bij valpartij-
en op het ijs kunnen ontstaan. Bij een 
reis die Martijn o.m. naar de schaats-
baan in Alma Ata heeft gemaakt, ( de 
baan waar vroeger continu wereldre-
cords werden gereden ) , heeft hij een 
foto gemaakt van een standbeeld bij 
de baan , van een man met muts. En 
die muts had de vorm van een helm.
Toen ontstond het idee van een ‘be-
schermd hoofddeksel ‘. Enfin samen 
nader onderzoek gedaan, uiteindelijk 
kregen we een startbedrag waarmee 
een aantal studenten aan de universi-
teit in Twente ons idee gingen uitwer-

ken. Ook namen we contact op met 
een Nederlands bedrijf die producten 
van schuim maakt. En om een lang 
verhaal kort te maken: de Smartcap 
werd ontwikkeld. De cap bestaat uit 
vijf lagen: een zachte binnenlaag, 
een schuimlaag voor de ventilatie, 
een harde beschermlaag, met als be-
langrijkste item de extra harde bin-
nenlaag. Uistekend geschikt om bij 
het schaatsen op je hoofd te zetten’, 
zo zegt Martien Pater. De Smartcap 
weegt 295 gram en is leverbaar in 
vier maten en kost circa 70 euro. 
Martien Pater: ‘ En dan komt het vol-
gende aspect om de hoek kijken, hoe 
breng je de Smartcap onder de aan-
dacht. De wedstrijdmarathonschaat-
sers zijn nog wat aarzelend. Die hou-
den van de ‘vrijheid’ en denken mij 
overkomt toch niets , waarom zou ik 
een cap op mijn hoofd zetten? Toch 
verandert dat beeld geleidelijk aan. 
Het is gek gezegd er moet blijkbaar 
eerst iets gebeuren. Wij hebben zelf 
een schaatsploeg ‘De Goudse - Smart-
cap’, bestaande uit Thijs Smets, Ri-
chard Sym, Hans Pater en Bart Mol. 
Die rijden hun wedstrijden met de 
Smartcap. Toen er onlangs tijdens 
een wedstrijd een schaatser viel en 
daardoor een hoofdwond opliep, zag 
je de andere dag opeens meer schaat-
sers met een Smartcap op.
En zoals gezegd, wanneer er straks 
op natuurijs geschaatst kan worden, 
nemen de valpartijen toe en is een 
Smartcap voor de recreatieve schaat-
ser eigenlijk onontbeerlijk. Tot op he-
den ben ik tevreden over de verkoop 
en zie ik toch duidelijk dat er meer 
en meer schaatsers over nadenken 
om met een beschermd hoofddeksel 
te gaan rijden. Ik heb het in mijn le-
ven altijd als een uitdaging gezien om 
van iets wat er niet is, iets moois te 
maken. De ontwikkeling gaat door. 
Zo zijn we momenteel volop bezig 
met Innosport die richting NOC/NSF , 
voortdurend nieuwe ontwikkelingen 
coördineert. 
Zo zal ook de Smartcap in de toe-
komst verder worden door- ontwik-
keld, zodat er straks een Smartcap op 
de markt verschijnt die multifuncti-
oneel gebruikt kan worden, dus niet 
alleen als beschermd hoofddeksel 
voor schaatsers’, aldus Martien Pater. 
Hij zelf zal komende winter in Oos-
tenrijk aan de start verschijnen om 
getooid met de Smartcap zijn 20e 
alternatieve Elfstedentocht te gaan 
rijden. 
Opnieuw een uitdaging om naast de 
drie ‘echte’ Elfstedentochten, die hij 
in Friesland heeft gereden, deze mijl-
paal aan zijn eigen schaatscarrière toe 
te voegen ! ‘Met de Smartcap op kan 
ik in vrijheid, snelheid, onbezorgd 
genieten van het schaatsplezier, zo-
wel in de drukte op de ijsbanen in 
Nederland maar in dit geval ook op 
het natuurijs op de meren in Oosten-
rijk. Want ik weet uit ervaring: ‘ De 
Smartcap biedt een comfortabele be-
scherming’, aldus Martien Pater.

Martien Pater over de Smartcap

Schaatsen zonder kopzorgen

Vorden - Nederland is bij uitstek het land waar nu al duizenden schaats-
liefhebbers reikhalzend uitkijken naar de komende wintermaanden. 
Hopen op stevige nachtvorsten, overdag een paar graden onder nul en 
daarbij een vrolijk winterzonnetje. Hoog tijd om de schaatsen uit het 
vet te halen en dan het ijs op en het liefst natuurijs. ( Natuurlijk wordt 
er nu al volop geschaatst op de overdekte kunstijsbanen), maar schaat-
sen op natuurijs is toch eigenlijk ‘je van het ‘ ! Dat kan sinds enkele 
jaren ook in Nederland en wel op FlevOnice in Biddinghuizen.

Voor de duidelijkheid: geheel rechts Martien Pater
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Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Antiek de Spinde
,eitarapeR  

in- en verkoop klokken
eitarapeR  

antieke meubels

Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433 06-52704656

geopend:
di t/m za 10 tot 18 uur

www.antiekdespinde.nl

Bent u op zoek naar een uniek 
cadeau voor de feestdagen of 
verjaardagen?
Misschien heeft Agri-Borduren een oplossing.

Ook voor het borduren van bedrijfskleding en 
badtextiel kunt u bij ons terecht.

Agri-Borduren
Wilma Spiekker
Ruurloseweg 79
7255 MA  Hengelo Gld
Tel. 06-38104820
e-mail: info@agri-borduren.nl
www.agri-borduren.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
TUINONTWERP 

TUINAANLEG (RENOVATIE) 
TUINONDERHOUD 
(SIER)BESTRATING 

VIJVERS 

Zaterdag 
3 december

in het café:
Zutphense humorrockband

Gratis Bier

De Elzentuin
Open Dagen Kerst

Vrijdag  2 december 10.00 - 16.00 uur

Zaterdag 3 december 10.00 - 16.00 uur

Zondag 4 december 10.00 - 16.00 uur

Kom ideeën opdoen om uw huis sfeervol te decoreren 
met Kerst. Mooie tafeldecoratie’s, bloemrijke kerstpotjes, 
kransen van natuurlijke materialen, te veel om op te 
noemen. Allemaal leuke voorbeelden, die u tijdens 
de les of op een workshop bij mij kunt maken. 
U mag dit natuurlijk ook thuis doen. 
Kom kijken en laat u inspireren.

Veel doe het zelf artikelen voor bloemschikken.

Kerstversieringen van glas, hout, enz.

Grote koopjeshoek.

Leuke kadoartikelen.

LOCATIE; Ruurloseweg 116 7251 LZ Vorden 
(naast rest ’t Wapen van Medler)

Info: tel. 0575 - 556804, www.elzentuinbloemen.nl

Graag tot ziens,  Gerda en Johan Kamperman

AGENDA december 2011
2 december

van 17.00 uur tot 20.30 uur
Stamppottenbuffet met

Oud Hollandsdessert á € 17,50 

van 21.30 uur tot 01.30 uur 
The PIANO HOUSE live…
Ernesto en Roy laten het knallen!

8 december
Onbeperkt spareribs of gamba’s

vanaf € 16.95
23 december

The PIANO HOUSE 
Voor bedrijven / sportelftallen / collega’s fantastisch moment 
voor kerstborrel met live muziek. Bent u met uw hele club? 

10% korting op de Vip polsband!

25 en 26 december
Kerstmis

Onze zittingen zijn:
1e kerst:

1e zit: 14.30 uur tot 15.30 uur en is afgelopen om 18.30 uur.
2e zit: Vanaf 18.30 uur.

2e kerst:
1e zit: 12.00 uur tot 13.30 uur en is afgelopen om 16.00 uur.

Speciale middag voor families met kinderen; de kerstman 
komt met cadeautjes, kinderspeelnis met oppas, kinderbuf-

fet en ieder kindje mag met de kok een ijsje maken!
2e zit: Vanaf 16.00 uur.

Wilt u liever Kerstmis thuis vieren?
Wij verzorgen graag een feestelijk kerstbuffet bij u thuis! Zie 
ook onze website: www.grandbistroderotonde.nl …Of u haalt 
onze kerstfolder op: Kerkstraat 3 te Vorden. (wij willen de 

folder ook wel toesturen!)

29 december
Onbeperkt spareribs of gamba’s eten

vanaf € 16,95 p.p.

30 december
Alles de keuken uit!

Alles uit de keuken minus 10% korting!
Reserveren mag maar hoeft niet!

Graag tot zien, team Grand bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden

 

PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN

 30,- korting per man per dag

+ 10% KORTING 
op materiaal (excl. glas)

Nijverheidsweg 6   7255 RA Hengelo   tel. (0575) 46 16 55
www.regelinkschildersbedrijf.nl   info@regelinkschildersbedrijf.nl

Ik sta op voor 
mijn moeder Els

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie
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Bij de kinderboerderij werd een zak vol lekkers 
voor de dieren afgeleverd. Omdat er niet genoeg 
Pieten waren om deze pakjes in te pakken, wer-
den de kinderen gevraagd om te komen helpen. 
Dat deden ze graag voor de dieren. Ze gingen 
druk aan de slag met de rollen kleurrijk inpak-
papier, een schaar en veel plakband. De twee 
jonge Pieten hielpen waar ze konden. Na het 

klaren van deze klus kregen de kinderen lek-
kere warme chocolademelk met slagroom of 
ranja. Op tafel stond een grote schaal kruid-
nootjes, waar de kinderen lekker van mochten 
snoepen. 

Vervelen deden de kinderen zich de rest van 
de middag niet. Er waren kleurplaten om in te 
kleuren voor binnen. Buiten kon heerlijk wor-
den gespeeld. Maar eerst gingen de Pieten met 
de kinderen mee om de dieren brood te geven. 
Een leuke klus, want de dieren vonden het heer-
lijk. Daarna speelde iedereen, ook de twee Pie-
ten bij de klimtoestellen en op de trampoline. 
Na nog een lekkere snack en wat drinken, gin-
gen de kinderen met een leuk cadeautje naar 
huis.

Zwarte Pieten druk met cadeautjes inpakken

Jonge Feltsigtbezoekertjes 
klaren de klus

Bekveld - Zaterdagmiddag 26 november 
kwam een groepje kinderen naar Kinder-
boerderij Feltsigt voor een gezellige mid-
dag bij de dieren. Twee Pieten kwamen ook 
naar Bekveld en zij konden de kinderen 
helpen met het inpakken van de cadeau-
tjes voor het Sinterklaasfeest van de die-
ren.

De kinderen en de twee Pieten pakten alle dierencadeautjes in.

Het Heren B-Jeugdteam kreeg Minerva op be-
zoek. Het team uit Gaanderen had, net als het 
thuisteam, spelers in verschillende grootte. De 
lengte van een van de spelers leek de keeper van 
Minerva toch te intimideren. Quintus kwam 
meerdere keren tot scoren, maar de Gaande-

rense jongens, die op dit moment boven aan 
de ranglijst staan in hun poule, kregen de bal
iets vaker voorbij de prima werkende Hengelose
keeper. Uitslag 7-13. De direct volgende wed-
strijd tussen de Heren A-Jeugd van Quintus en
Apollo ‘70 werd een stevige wedstrijd, waarbij
de beide teams tot scoren kwamen. De keeper
van het Wehlse team raakte bijkans met zijn 
hoofd de bovenlat van het doel. Die van Quintus
kreeg stevig geschoten ballen te verduren, maar
verweerde zich prima. Het thuisteam kwam re-
gelmatig tot scoren, als was het niet voldoende
voor een overwinning, 10-14.

Quintus keepers niet bang 
voor de bal

Hengelo - Op zondag 27 november kwa-
men de Heren B-Jeugd en Heren A-Jeugd 
in actie. Beide wedstrijden werden thuis 
gespeeld in Sporthal De Kamp in Hengelo 
Gld. Het ruim aanwezige publiek zag he-
laas de beide Quintus teams verliezen.

Een goede doelpoging van de Heren A-Jeugd van Quintus in een duel tegen Apollo ‘70.

Twintig jaar geleden begon Ideaal als een lo-
kale radio omroep voor toen nog de gemeente 
Zelhem. Inmiddels is Ideaal uitgegroeid tot een 
omroeporganisatie met radio, tv en internet 
voor de gemeente Bronckhorst met een bereik 
en luisteraars tot ver buiten de gemeente. 
Ideaal is de lokale omroep voor de gemeente 
Bronckhorst en omstreken en verzorgt ra-
diouitzendingen in de ether via de frequenties 
FM 105.1, FM 105.4, FM 105.8, FM 106.5 en FM 
107.7. De uitzendingen zijn ook via de kabel 
in de Achterhoek en Liemers te beluisteren op 
FM 91.1 en FM 94.0. IdeaalTV is in de gemeente 
Bronckhorst te ontvangen via de kabel en via de 
website. www.ideaal.org is de website van Ide-
aal, vol nieuws, actualiteiten en een fotoboek, 
dagelijks bekeken door meer dan 12.000 bezoe-
kers. Alle radiouitzendingen zijn wereldwijd via 
de site te ontvangen. Bij info@ideaal.org kunt 

u reageren op programma´s en nieuwsberich-
ten aanleveren aan de redactie van radio, tv en
internet.
Komende weken viert Ideaal feest en iedereen
wordt uitgenodigd dat feest mee te vieren. Op
de radio zijn compilaties te horen van uitzen-
dingen uit de afgelopen twintig jaar en elke dag
zal een (oud)-medewerker vertellen over zijn of
haar periode binnen Ideaal.
Van 2 tot en met 17 december zijn er specta-
culaire prijzenweken. Elke dag worden tussen
18.00 en 19.00 uur prijzen uitgedeeld. Er zijn
o.a. dinerbonnen, vleespakketten, flatscreens
en een city cruiser fiets. Op 3 december staat
Ideaal bij Super Hollak in Zelhem en op 10 de-
cember bij Coop Aalderink in Steenderen. Ook
hier worden prijzen weggegeven.

WIN EEN SCOOTER
Tot slot kunt u nog een scooter winnen. Sms
‘Ideaal’ (spatie) naam en woonplaats naar 3010.
Of bel in de actieweken tussen 18.00 en 19.00
uur met 0314-377970 en u dingt mee naar deze
prijs. De hoofdprijs wordt op 17 december uit-
gereikt.

Win een scooter

Twintig jaar Ideaal - Feest 
voor iedereen

Bronckhorst - Op 15 december is het twin-
tig jaar geleden dat de eerste uitzending 
van Ideaal een feit was. Voor de makers 
en de trouwe luisteraars reden voor groot 
feest.

Na de vierde Internationale tour met de Ame-
rikaanse bluesgitarist Michael Dotson heeft 
zijn Nederlandse begeleidingsband de handen 
in één geslagen onder de naam Blues on Bootz. 
Aangevuld met een ervaren toetsenist en een 
niet minder ervaren zanger is Blues on Bootz 
een fantastisch vijftal dat aan een nieuw hoofd-
stuk in de Chicago Blues begint. 
Tijdens deze Europese tour bleek de band een 
hecht gezelschap te zijn, dat enorm veel plezier 

kreeg in het spelen van de zogenoemde Chi-
cago Blues. Een smeltkroes van bluesstijlen die 
de vrije loop wordt gelaten vanaf de vroege 20e 
eeuw tot nu.
De band speelt stampende boogies tot ‘good 
old house rocking’ blues op een heerlijke ener-
gieke manier met gitarist Thijs Westenberg 
en zanger Spook een grote troeven. Ze maken 
een feestje in elke kroeg kortom een heerlijke 
avond swingende blues. Deze mannen weten 
waar Abraham de mosterd haalt en hoe je klare 
wijn schenkt!!
In de bluesband Blues on Bootz spelen Eric 
Broer van Dijk-Drums, Hans Hofsteede-Bas-
gitaar/Zang, Ab Faber-Piano/Hammond, Thijs 
Westenberg-Gitaar en Marijn Ooijman-Zang. 
Nadere informatie vind je op de website  
www.bluesonbootz.com.

Blues on Bootz bij ‘de Tol’

Wittebrink - Op de laatste woensdagavond 
van de maand november is er weer livemu-
ziek bij café ‘de Tol’ in de Wittebrink. De 
band ‘Blues on Bootz’ zal vanaf 21.00 uur 
dampende Chicago-blues ten gehore bren-
gen. Het optreden duurt tot 00.15 uur en 
de toegang is gratis.
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Spalstraat 13
7255 AA  Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

GRATIS

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Kadotip!!
Doe het met een streekproducten-pakket!!
Stoofperen St. Remy of Giezer Wilderman 3 kilo 1.50

Prei 500 gram 0.49
Handappelen o.a. Elstar 3 kilo 1.99
Zoete mandarijnen 20 voor 2.50

Grote Bildstar of Eba 10 kilo 1.99 op = op

Volop Boerenkool zo van ’t land
Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

Van 21.30 tot 22.30 uur: 
koop de VIP POLSBAND en drink de hele avond 
als een echte VIP... (incl. hapjes)

Zie www.grandbistroderotonde.nl 
voor alle ins en outs...

Keuken dicht om 21.00 uur.
Muziek begint 21.45 uur, geen entree

Graag tot ziens, Wendie, Thomas en het Rotonde team

Live muziek bij

Kerkstraat 3, Vorden

Vrijdag 2 en vrijdag 23 
december a.s.

The Piano House

Roy in ’t Veld op de gitaar

Ernesto Oosterhuizen op de piano!

ZOVEEL KASTEN HEB IK 
NOG NOOIT BIJ ELKAAR GEZIEN!

Div. opbergkasten van staal en hout

€50,-
w en gebruikt

 Mercatorstraat 12
Lichtenvoorde

www.kuijklichtenvoorde.nl

KLASSIEKE AUTO, 
STALLING EN ONDERHOUD

Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.
Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl
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Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor  
slE redeom njim 

 
 

MMIIDDWWIINNTTEERRCCOONNCCEERRTT  
  ‘‘  RRIITTAA  ZZIINNGGTT……’’  

1188  DDEECCEEMMBBEERR  1155..0000  UUUURR  
  

RRIITTAA  BBOOSSHHAARRTT  VVEERRTTEELLTT  
OOVVEERR  3355  JJAAAARR  LLIIEEDDJJEESS  ZZIINNGGEENN  EENN  SSCCHHRRIIJJVVEENN  

 
KAARTEN RESERVEREN 0575-550756  

 
OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 

VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 
ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 

OF OP AFSPRAAK (06-51098865) 
  

  
AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 
 

 
 
 

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

ZELHEM Vr.pr.  249.000,-- k.k.
Prunushof 12 - Zeer gunstig t.o.v. Doetinchem gelegen en het 
uitgestrekte buitengebied binnen handbereik, in het dorpje 
Velswijk een UITGEBOUWD VRIJSTAAND WOONHUIS met aan-
gebouwde garage (21 m2) v.v. lichtkoepel, tuinhuis en zeer diepe 
achtertuin. Bj. ± 1964. Perceelsopp. 538 m2. Inhoud ± 420 m3. 
Volledig v.v. thermopane beglazing en deels van rolluiken. 
C.V.-ketel en dakgoten van ca. 2009. Het betreft een verzorgde 
woning met een zeer scherpe prijs!

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

NIEUW 

IN
 VERKOOP

Heb je niets met engelen?
Of heb je iets met engelen?

Workshop (Kerst) engelen 
tekenen /schilderen.

Op donderdagmiddag
8 december
en zaterdagmiddag
10 december
Het is superleuk om te doen.

www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl
tel. Rian Drok, 0575-542937.

0314 625113 Prinses Irenestraat 3
info@klein-hesselink.nl 7021 CG Zelhem

        

OPNIEUW INGEKOCHT!
61 rijders gingen u voor!

Pixo
De N issan

Herwers Edition
Nu

 7.899,-

Geen
wegenbelasting!

Gratis Airco
t.w.v.  600,-

3 jaar garantie
De Pixo rijdt 1 op 22!

A-label
De complete Nissan Pixo is uitgerust met:

 Lampenset

 Lakstift

 Volle tank brandstof

 Centrale

 deurvergrendeling

 Deelbare achterbank

 Mattenset

 CD speler

 5-deurs

 Airco

 4 airbags

 OP = OP!

DOETINCHEM Edisonstraat 79 Tel. 0314 - 33 30 55
HENGELO GLD Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 - 46 22 44
ZEVENAAR Kelvinstraat 2 Tel. 0316 - 52 35 23

www.herwers.n l

Prijs is exclusief metallic lak en kosten rijklaarmaken. 

Overeenkomstig 1999/100.EC. Min/max. verbruik PIXO gamma gecombineerd: 4,4-5,2 l/100km, 
resp. 22,7-19,2 km/ltr. CO2 uitstoot variërend: van 103 gr/km tot 122 gr/km.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / 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

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Vanaf 1 januari a.s. wordt het tarief 
voor de Nederlandse identiteitskaart 
voor kinderen t/m 13 jaar verhoogd 
van € 9,20 naar € 30,00! Dit is een 
besluit van de rijksoverheid. Vanaf 
26 juni 2012 moet iedereen een eigen 
reisdocument hebben. Bijschrijvingen 
van kinderen in paspoorten vervallen 
op deze datum. Een kind dat naar 
het buitenland gaat, moet vanaf deze 
datum een eigen reisdocument heb-
ben. Bent u van plan een ID-kaart 
voor uw kind(eren) aan te vragen dan 
raden wij u aan de aanvraag nog voor 
1 januari te doen. Dat scheelt u een 
hoop geld! 

-
ten in goede banen te leiden, heeft het 
ministerie wel besloten voorrang te 
geven aan aanvragen voor kinderen 

-

cumenten op de hoogte als de docu-

het goedkope tarief in aanmerking te 
komen, moet u de aanvraag dus wel 

gedaan!  

-

 (toeslag € 45,00)

Let op:

 is toestemming van de 

formulier op www.bronckhorst.nl

wordt aangevraagd 

moet u van uw kind een pasfoto 
 van goede kwaliteit inleveren. 

 www.bronckhorst.nl

veel extra toeloop door de kosten-

met name op woensdagmiddag en 
donderdagavond. Heeft u kinderen 
die nog niet naar school gaan, kom 

Allerlaatste kans: vraag nu ID-kaart aan voor uw kind
Kosten ID-kaart voor kinderen gaan vanaf 1 januari van 9,20 naar 30 euro!

van Gog van de gemeente Bronckhorst 

-

gemeente in verschillende manage-
mentfuncties o.a. als hoofd van de 
afdelingen Bouwen en milieu, Finan-

-

nu alleen verder als gemeentesecre-

de functie van Arne van Hout over als 
één van de twee hoofden van de afde-

-
secretaris van de Achterhoek.

Arne van Hout, nieuwe gemeente-
secretaris van Bronckhorst 
Jongste secretaris van de Achterhoek

Zutphenseweg in Laag-Keppel is aan 

glascontainer is versleten en de 

kunststof verpakkingen willen we 
vervangen door een ondergrondse. 

(waar inwoners de afvalsoorten 
glas, papier en kunststof kunnen 

nieuwe locatie en hebben hierover 

-
gegeven locaties voldeden helaas 
niet helemaal aan de eisen die we 

-
der meer de volgende uitgangspun-
ten aan: bereikbaarheid, veiligheid, 
sociale controle en het beperken 
van overlast. Na overleg met Berkel 
milieu is nu een locatie gevonden op 

-

www.bronckhorst.nl voor een loca-
-

-

weggaat, willen we in overleg met de 
omwonenden herinrichten, passend 

moment is het terrein door grote 
-

-
moeid van 25.000 euro dat gefinan-
cierd wordt uit de afvalstoffenheffing.  

Reageren?
-

-

21 december a.s. reageren op de 

mondeling (door ons te bellen via 
tel. (0575) 75 02 50) of door een 
brief of e-mail te sturen aan de 
gemeente.

Wilhelminaplantsoen: geschikte plek 
voor nieuw milieuparkje in Laag-Keppel

-
der André Baars afscheid van de 

-

Baars staat voor een prachtige 

geïnstalleerd als de nieuwe burge-
meester van Ermelo.

Sinds de herindeling in 2005 was 
Baars wethouder in Bronckhorst. 

-
feuille op het gebied van o.a. ruimte-

-

de nieuwe gemeente mede vormge-
geven. Zo is het nieuwe gemeente-

-

aanpak van de krimpproblematiek 
daarin, Gelders bestuurder van het 

14 december a.s.

Wethouder Baars neemt 14 december a.s. 
afscheid
U bent van harte welkom hierbij te zijn



Op de begraafplaats in Zelhem willen 
we een aantal onderhoudsmaatrege-
len uitvoeren. Een groot aantal paden 
is slecht begaanbaar. Vooral in de 
nattere periodes is dit een probleem. 
We willen de paden niet geheel 
verharden, maar inrichten als gras-
paden. Daarnaast is het de bedoeling 
rondom de urnengraven grind aan te 
leggen en rond de kindergraven groen. 
Dit om het geheel beter te kunnen 
onderhouden en te zorgen voor een 
netter beeld rondom deze graven. 
We hebben alle rechthebbenden van 
de betreffende urnengraven en kin-
dergraven inmiddels aangeschreven. 

Inspraak
B en w verlenen gedurende vier we-
ken inspraak op dit plan. U kunt de te-
kening van de graspaden inzien bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis en 
via www.bronckhorst.nl → Actueel → 
Actuele informatie. Van 1 december 
2011 t/m 1 januari 2012 kunt u uw 

zienswijze kenbaar maken aan b en w, 
schriftelijk (zie postadres) of mon-

deling aan de medewerkers van de 
afdeling Beheer. 

Onderhoudswerkzaamheden begraafplaats Zelhem
U kunt t/m 1 januari uw mening kenbaar maken

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente op 9 januari a.s. in het 
gemeentehuis aan de Elderinkweg 2 
in Hengelo worden de kampioenen 
van 2011 gehuldigd. U kunt tot 24 
december a.s. een persoon of club 
aanmelden, die het afgelopen jaar 
op sportief of cultureel gebied een 
podiumplek heeft gewonnen. Een 
kampioenen-aanmeldingsformulier 

kunt u online invullen en opsturen 
via www.bronckhorst.nl. 

Het formulier is ook verkrijgbaar bij 
de publieksbalie van het gemeente-
huis. Het ingevulde formulier met 
bijlagen kunt u opsturen naar de 
gemeente (geen postzegel nodig) of 
persoonlijk afgeven bij de publieks-
balie.

Opgave kampioenen voor huldiging

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente op 9 januari 2011 in 
Hengelo wordt de vrijwilliger van 
het jaar 2011 gehuldigd. U kunt tot 
10 december a.s. nog een persoon 
of een groep aanmelden. Een com-
missie bestaande uit mevrouw 
M. van den Broek-Hanskamp, 
wethouder P. Seesing en de heer 
J. Glandrup van de afdeling Ontwik-
keling selecteert op basis van uw 

inzendingen drie genomineerden. 
Het aanmeldingsformulier kunt u 
online invullen en opsturen via 
www.bronckhorst.nl. 

Het formulier is ook verkrijgbaar bij 
de publieksbalie van het gemeente-
huis. Het ingevulde formulier kunt 
u opsturen naar de gemeente (geen 
postzegel nodig) of persoonlijk 
afgeven bij de publieksbalie. 

Opgave vrijwilliger van het jaar 2011

Raadsvergadering 
24 november
Op 24 november jl. vergaderde de 
gemeenteraad. De vergadering werd 
bijgewoond door veel belangstel-
lenden op de publieke tribune, met 
name voor- en tegenstanders van 
de rondweg om Hummelo. Er is o.a. 
gesproken over:

 De raad besloot unaniem het 
 bezwaar ontvankelijk maar onge-

grond te verklaren, waarmee het 
bestreden besluit in stand blijft. 

 Een tracéstudie en milieueffect-
rapportage heeft in 2008 geleid tot 
een tracékeuze voor een westelij-
ke rondweg om Hummelo. Na het 
doorlopen van alle stappen in de 
procedure heeft de gemeente in 
samenwerking met de provincie 
een ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage gelegd, waarop zienswijzen 
zijn binnengekomen. CDA, VVD en 
D66 dienden een motie in, die werd 
aangenomen (voor: CDA, VVD en 
D66, tegen: PvdA, GroenLinks en 
GBB). Met deze motie vraagt de 
raad om een onderzoek door de 
provincie naar de mogelijkheden 
van een aansluiting aan de noord-
zijde van Hummelo, om de bereik-
baarheid van de ondernemers te 
behouden. 

 De raad stemde in met het voorstel 
(voor: CDA, VVD, PvdA en D66, te-
gen: GroenLinks en GBB) waarmee 
het bestemmingsplan ongewijzigd 
werd vastgesteld.

 De raad stemde unaniem in met 
een eenmalige bijdrage van 

 € 25.000,- aan de Protestantse 
 gemeente Hummelo voor de 

nieuwbouw van het dorpshuis 
Hummelo, onder voorwaarde dat 
de provincie Gelderland het project 
mee subsidieert en de gemeente 
niet hoeft bij de dragen in de 

 exploitatiekosten

 In juni jl. stemde de raad in princi-
pe in met het voornemen tot over-
dracht van het zwembad Hessen-
bad en de sporthal Hessenhal in 
Hoog-Keppel per 1 januari 2012 
aan de stichting Zorgbad Zonne-
water, mits werd voldaan aan een 
aantal voorwaarden. Zoals con-
sensus tussen de stichting Zorg-
bad Zonnewater en de gebruikers 
van de sporthal betreffende het 
beheer en gebruik van de sporthal, 
en een bedrijfsplan als garantie 
voor de exploitatie en het beheer 
van de voorzieningen op de lange-
re termijn. Aan deze voorwaarden 
is door de stichting voldaan en de 
raad stemde definitief in met de 
overdracht (voor: CDA, VVD, D66, 
GBB, tegen: PvdA, GroenLinks)  

 De raad stemde in met de realisa-
tie van de openbare ruimte Vorden 
Centrum (2012-2013) en de 

 verplaatsing van de rotonde aan 
De Horsterkamp (2014-2015), 

 als uitwerking van het Masterplan 
Vorden centrum. Een amendement 
van GroenLinks, om de kap en ver-
vanging van gezonde bomen uit te 
sluiten, haalde het niet (voor: PvdA, 
GroenLinks, tegen: CDA, VVD, D66, 
GBB). Een amendement van PvdA 
om het agendapunt aan te houden 
tot december haalde het ook niet 
(voor: PvdA, GroenLinks, tegen: 
CDA, VVD, D66, GBB)

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
deze vergadering verwijzen wij u 
naar de website van de gemeente 
(onder Bestuur en organisatie → 

Vergaderstukken → Gemeenteraad) 
of scan de 
QR-code. 
De eerst-
volgende ge-
meenteraads-
vergadering is 
op 15 decem-
ber 2011. 

De gemeenteraad komt op 1 decem-
ber bijeen om de agendapunten 
die tijdens de vergadering van 
24 november niet zijn behandeld, 
te bespreken.  Dit zijn o.a.

 De raad wordt gevraagd het voor-
bereidingsbesluit van 28 april 
2011, met uitzondering van het 
perceel Ruurloseweg 64 in 

 Kranenburg, in te trekken

 De rekenkamercommissie Bronck-
horst, Berkelland, Lochem en 
Montferland deed in 2011 onder-
zoek naar de prijzen voor de ge-
meentelijke dienstverlening. De 
raad wordt geïnformeerd over de 
aanbevelingen van de commissie 
en gevraagd in te stemmen met 

 de reactie van het college met de 
daarin genoemde actiepunten 

vergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1.  allerhande onderwerpen die niet  
 op de agenda staan 
2.  agendapunten aangaande project- 
 besluiten 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 en presen- 
 taties
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 bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen, voordrach- 
 ten of aanbevelingen van personen
d. een klacht zoals bedoeld in hoofd- 
 stuk 9 van de Algemene wet 
 bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot  
 de bevoegdheid van het gemeente- 
 bestuur

Als u tijdens de vergaderingen het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergaderingen, 
aanmelden bij de Griffie, tel. (0575) 
75 02 50 of e-mail: griffie@bronck-
horst.nl. De maximale spreektijd is 
vijf minuten. 

De raadscommissies Beleidsontwik-
keling en Evaluatie en controle ver-
gaderen op 7 december in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Hieron-
der vindt u de agenda van de gecom-
bineerde vergadering. De vergade-
ring is openbaar. U bent dus van har-
te welkom om deze bij te wonen.

Op de agenda staan ondermeer de 
volgende punten:

 De raad wordt gevraagd het 
 bestemmingsplan ‘Vorden, Burg. 

Galleestraat 67-69’ en de grond-
exploitatie van het HAVO-terrein 
vast te stellen

 De raad wordt gevraagd het 
 bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2011; Tolstraat ong. Drempt’ 
 ongewijzigd vast te stellen

 De raad wordt gevraagd het 
 bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 20 

en 22 Hummelo’ gewijzigd vast te 
stellen

 De raad wordt gevraagd ‘Buitenge-
bied; Zaarbelinkdijk 4 Keijenborg 
ongewijzigd vast te stellen

 In Drempt ligt het plan om een 
multifunctionele accommodatie 
(Kultuurhus) te realiseren, waar 
verschillende maatschappelijke 
organisaties zich gaan huisvesten. 
Dit zijn de scholen, het dorpshuis, 
de voetbalvereniging, de biblio-

theek en de kinderopvang. Aan de 
raad de vraag om in te stemmen 
met de bouw van het Kulturhus met 
dependance en de daarvoor be-
oogde financiering van € 3.257.000,-

 B en w vragen de raad de nieuwe 
subsidieverordening goed te keuren

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de aangepaste 

 belastingtarieven en heffingen 
voor 2012

Verder wordt de raad actief geïnfor-
meerd over: 

vergunningen

standen/voor- en vroegschoolse   
educatie

 Bronckhorst West

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda’s staan 
verwijzen wij u naar www.bronck-
horst.nl. U kunt ook de QR code 
elders in dit artikel scannen. 

vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u gebruik maken van het recht 
om in te spreken. In tegenstelling tot 
raadsvergaderingen kunt u hier wel 
inspreken over onderwerpen die op 
de agenda staan, met uitzondering 
van presentaties en actieve informa-
tievoorziening.

Als u tijdens de vergaderingen het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergaderingen, 
aanmelden bij de Griffie, tel. (0575) 
75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl. De maximale 
spreektijd is vijf minuten. 

Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raads- en commissievergaderingen 
live volgen. Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet meer per 
se naar het gemeentehuis.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
 centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

De gemeente kan vervoer met de 
Regiotaxi aanbieden aan inwoners 
die problemen hebben met het ge-
bruik van het reguliere openbaar 
vervoer. Bijvoorbeeld omdat ze 
slecht ter been zijn of verminderd 
zicht hebben. Door met de Regiotaxi 
te kunnen reizen, kunnen zij toch 
deelnemen aan de samenleving en 
daar zet de gemeente zich via de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning voor in. De Regiotaxi is open-
baar vervoer op afroep en van deur 
tot deur. Vanzelfsprekend kan iede-
re inwoner gebruik maken van de 
Regiotaxi, maar zij betalen het zelf. 
Vooral bewoners van onze buiten-
gebieden maken er veel gebruik van. 
Om ervoor te zorgen dat het Regio-
taxi vervoer voor mensen met een 
beperking de komende jaren betaal-
baar blijft, hebben de gemeenten in 

de Achterhoek en de Regiotaxi een 
aantal afspraken gemaakt. Dat zijn 
de volgende: we vergoeden maxi-
maal 900 zones per persoon per 
jaar. Wie daarnaast een scootmobiel 
of een andere vervoerverstrekking 
heeft krijgt max. 500 zones vergoed. 
De vergoeding (een pasje voor de 
Regiotaxi) wordt alleen verstrekt 
aan mensen met een beperking die 
een laag inkomen hebben (120% 
van het minimuminkomen). Wie 
meer inkomen heeft, betaalt de kos-
ten zelf. Verder gaat de zoneprijs 
omhoog van 50 naar 65 cent per 
zone. Een zone is ongeveer 3,5 km. 
“Doordat we steeds minder inkom-
sten van het rijk krijgen, moeten we 
steeds beter kijken naar wat men-
sen zelf kunnen betalen en regelen 
met bijvoorbeeld familie, buren, 
vrienden of vrijwilligersorgani-
saties”, aldus verantwoordelijk 
wethouder Josephine Steffens. 
“Ook van mensen die zelf een auto 
hebben, verwachten we dat ze het 
vervoer zelf kunnen betalen. Dit 
soort zaken komt aan de orde 
tijdens huisbezoeken die we 
afleggen bij onze klanten.”

Regiotaxi voor mensen met beperking 
anders ingezet
Nieuwe regionale afspraken

Discriminatie is het ongelijk behande-
len en achterstellen van mensen op 
basis van kenmerken die er niet toe 
doen. Denk hierbij aan afkomst, sek-
se, huidskleur, seksuele voorkeur, 
leeftijd, religie, handicap of chroni-
sche ziekte. 

Verboden onderscheid
Niet alles is discriminatie. Er zijn 
allerlei situaties waarin het heel 
normaal is om onderscheid te maken 
tussen mensen. Iemand weigeren 
voor de functie van receptionist, om-
dat hij of zij de taal niet beheerst, is 
geen discriminatie. Iemand weigeren 
voor die functie, omdat hij of zij een 
donkere huidskleur heeft, is wel dis-
criminatie. Discriminatie is dus niet 
het maken van onderscheid, maar 
van verboden onderscheid. Dat wil 
zeggen: onderscheid dat mensen in 
hun vrijheid beperkt, zonder dat 
daarvoor objectief gezien een goede 
reden is. 

Gevolgen
De gevolgen van discriminatie kun-
nen voor mensen heel groot zijn. 
Mensen kunnen door discriminatie 
heel erg met zichzelf in de knoop ra-
ken of een minderwaardigheidscom-
plex krijgen. Door discriminatie kun-
nen mensen moeite hebben met het 
geven en ontvangen van gevoelens en 

met het ervaren van eigen veiligheid. 
In sommige gevallen kan het zelfs 
leiden tot zelfmoord.

Verschillen
In Bronckhorst leven wij met ruim 
37.000 mensen. We zijn allemaal an-
ders. Die verschillen tussen mensen 
in de gemeente zijn vaak interessant. 
We zijn nieuwsgierig naar de ander 
en gaan het gesprek aan. Soms lei-
den verschillen ook tot spanningen, 
omdat het begrip en daarmee het 
respect voor de ander ontbreekt. 
De gemeente wordt alleen maar 
kleurrijker, interessanter en leuker 
door de verschillen van mensen. 
Laten wij blij zijn met de verschillen! 

Wilt u melding doen van discrimi-
natie? Neem contact op met Art. 1 
Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of 
tel. (0900) 2 354 354.

Verschil mag er zijn, discriminatie nietSirenetest
Iedere eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur zijn de sirenes te horen 
in heel Nederland. Dus ook in Bronck-
horst. 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 bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet de 
radio of TV op omroep Gelderland’. 
Via deze omroep wordt u op de hoog-
te gehouden van de ramp en ontvangt 
u zonodig instructies. Op maandag 
5 december a.s. is de eerstvolgende 
sirenetest.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

bloemenhandel Stanly

 1 januari 2012 van 00.30 tot 05.00 uur, C.R. van Baardwijk
 
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 gemeente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 18 november 2011:  

Ontvangen op 22 november 2011: 

Ontvangen op 23 november 2011: 

Ontvangen op 24 november 2011: 

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 17 november 2011: 

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 

vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 18 november 2011:

en carbid schieten met feest op 31 december van 11.00 tot 21.00 uur, ontheffing verstrekken 

 W.J. Besselink

20.00 uur, A.J. Breukink

Verleende vergunningen

 oud- en nieuwfeest, stichting ontmoetingscentrum Toldijk (Flophouse)

 oud- en nieuwfeest, De Slof

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 18 november 2011: 

-
houdende materialen in woningen van woningcorporatie

Verzonden op 21 november 2011:

Verzonden op 23 november 2011:

Verzonden op 24 november 2011:

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Verzonden 24 november 2011:

Ontheffing verbod voor motorvoertuigen

ontheffing voor kenteken 18-VDV-8

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 

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. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoor-
beeld als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergun-
ning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of 
daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 

om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de 
omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een 
bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aange-
tekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek 
om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten 
over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons 
opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.  



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Ingetrokken omgevingsvergunningen
Verzonden op 24 november 2011:

Mogelijkheden voor beroep 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergunningen 
of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag te 
combineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening 
(bestemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, 
Verleende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen 
ruimtelijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorado Beach’, Olburgen

→ →

Zienswijze indienen?

Exploitatieplan Dorado Beach, Olburgen

 

→ →

Zienswijze indienen?

Bestemmingsplannen

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)

De strekking van het besluit luidt:

Mogelijkheden voor beroep

 in te brengen

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet Milieubeheer

Melding Landelijk Register Kinderopvang 

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Vierakkersestraatweg 22 Vierakker’

→ →

Zienswijze indienen?
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Zonnehorst 15 | Bedrijventerrein Revelhorst

Openingstijden:
ma-vr: 07.30 - 17.30
za: 08.30 - 15.00Uw technische groothandel met meer dan 50.000 technische artikelen op voorraad!

Wildkamp kent zijn oorsprong in 1972. In de loop der jaren is 

de organisatie uitgegroeid tot een landelijke en succesvolle 

organisatie met een zeer breed aanbod op het terrein van 

technische- en aanverwante producten.

WILDKAMP ZUTPHEN

GEOPEND! Filiaalleider Robert Sueters:
“Assortiment, deskundigheid, service en 

logistiek zijn de drijfveren van Wildkamp”



3x een Renault Senic op 
een rij, welke kies jij?

1.6 en 1.8 5-deurs
2x autom., 1x schakel

1999, 2000 en 2002
Citroen Picasso 1.8 16V  Rood met. 2005
Ford Focus 1.8  16V 5 deurs  Blauw met. 2001
Opel Omega V6 2.5 Dti Stationcar Zwart met. 2000
    zeer luxe Airco, LM-velgen, CV, cruisecontr.
Volkswagen Golf VR6 2,4  4 deurs Blauw met. 1994  
Peugeot 106 sport 1.1  3 deurs  Blauw met. 2000
Citroën Xsara LM 1.6 16V  5 deurs Zilver met. 2001
Opel Sintra 7 persoons 3.0 XE  5 deurs Zilver met. 2000
2x Renault Scenic 1.6 automaat 1.6 16V Grijs met. 2002
Volkswagen Passat1.9 TDI Sedan 4 deurs Zwart met. 2003
Opel Meriva 1.6 16V automaat mini MPV Blauw met. 2004
Renault Scenic 1.6 16V MPV 5 deurs Blauw met. 2000
Opel Astra 1.6 5 deurs  Groen met. 1998
Volkswagen Golf 1.6i 5 deurs  Blauw met. 1997

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

U BENT ZZP’ER?

U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

voor- en nadelen met u door. We doen dit op een 

tijdstip dat u het beste past (kan ook ‘s avonds).

✓ Onderhoud, Reparatie en APK voor alle merken

✓ Onderhoud Campers en Caravans

✓ Onderhoud leaseauto’s

✓ Bandenservice

 ✓ winterbanden

 ✓ zomerbanden

 ✓ opslag

✓ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Autobedrijf-Aal

Autobedrijf-Aal vof
Nijverheidsweg 15

7221 CK Steenderen

Telefoon:  0575 - 45 11 13

E-mail:   info@autobedrijf-aal.nl

Web:  www.autobedrijf-aal.nl

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroen

Citroen Xsara Break 1.4
12/2000, 168.000 km

€ 2450,-

Citroen Saxo 1.4 5drs 11/1998 95.000 km € 2250,-
Citroen C5 2.0 Hdi-f Ligne Business 06/2008 50.000 km € 19950,-
Daewoo Tacuma 1.8 Airco 11/2000 66.000 km € 3950,-
Peugeot 207 SW 1.4 16v 95 Pk 02/2010 31.000 km € 14950,-
Peugeot 206 1,4 Gentry Airco 3drs 2001 58.000 km € 3450,-
Peugeot 206 1,4 16V Gentry Airco 5drs 06/2004 64.000 km € 5950,-
Opel Astra 1,6 Airco 04/2000 169.500 km € 3450,-

ZATERDAG 5 NOVEMBER GRATIS WINTERCONTROLE!

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

Mini Cooper
1600, 16V, 2004

 10.950,-
OPEL CORSA 5-DRS EDITION  2007 8950 
OPEL  MERIVA 1600-16V ENJOY 2006 8950
OPEL VECTRA 1.8 SEDAN  1999 2950 
OPEL VECTRA 2.0 STATION  2000 3950
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT 2004 8950
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 6950
NISSAN NOTE 1.6 AUTOMAAT  2006 11950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN 2003 8950
DAEWOO KALOS 1200 5-DRS SPORT 2004 4950
RENAULT TWINGO 1200-16V AIR  2002 3950
SUZUKI ALTO 5-DRS  2002 3750
HYUNDAI I 20 1400-16V 5-DRS 2009 11950
FORD FOCUS 1600 STATION  2005 6950
FORD GALAXY 2.0 COOL EDITION 2004 12950
CITROEN C 8  2.0 L.P.G  2006 12950
MITSUBISHI COLT 1.1 3-DRS 2008 6950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4WD 2004 10950
SAAB 9.3 1800 SEDAN  2004 8950 
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI 2006 11950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4  2004 11500
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 12950
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 16950
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 5-DRS MILESTONE 2001 5950
VOLVO  V 70  2.4 T STATION 2001 8950

Citroën C4 Picasso 1.8 16V Seduction 5-pers. 2007 46.872 km  16.000
Fiat Panda 1.2 8V Dynamic sep-07 12.247 km  6.000
Ford Focus 1.6 16V Futura sep-06 111.691 km  8.950
Ford Focus 1.6 16V Trend mei-99 88.884 km  3.750
Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km  7.500
Nissan Note 1.4 5-drs. First Note jun-06 98.324 km  9.950 
Opel Corsa 1.2 I feb-98 197.227 km  950
Peugeot Partner 1.9d 170cc Comfort jul-02 140.996 km  3.250(ex)
Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique Luxe apr-04 131.032 km  7.500 
Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique mei-02 182.606 km  4.500 
Renault Trafic 1.9dci 100 pk L2h1 Airco apr-04 136.195 km  6.950(ex) 
Toyota Prius 1.5 Vvt-1 Autom. 5-drs. Comf. jun-07 122.372 km  12.750

Seat Altea 1.6 Stylance
MPV, grijs metalic, mrt-06, 81.815 km

€  11.750 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

M
M Autobedrijf

Melgers
Alfa Romeo 147 1.6 16v Veloce Edizione 2003 107.505 km  7.500
Chevrolet Kalos 1.2 5-drs. Spirit 2006 67.946 km  5.750
Daihatsu Cuore 1.0 Efi 12V Xti 2000 147.720 km  1.900
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4wd AUTOMAAT 7-pers. 2007 87.400 km  20.950
Mazda Premacy 1.8i Active 2003 143.948 km  8.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km  8.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km  6.500
Peugeot 307 1.6 16v 5drs. XS 2002 127.545 km  7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km  9.950
Renault Twingo 1.2 8v Authentique 2008 28.026 km  7.750
Suzuki Ignis 1.3 16v 5-drs. GL 2001 99.919 km  4.950
Volvo S60 2.4 Comfort-Line 2003 148.725 km  9.950
Opel Zafira 1.8 Elegance 2004 140.000 km  7.950
VW Golf 1.6 5drs. Trend/noir 2008 76.000 km  13.950
Toyota Verso 1.6 Terra 2007 77.000 km  14.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Seat Ibiza
1.4 16v 3-drs.

Stylance
2004

87.200 km
7.250



Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

Kerst 2011
All-Inclusive*

Onbeperkt dineren  en drinken voor 1 vaste prijs! 

www.wokmaxis.nl
Wok Maxis

Vordenseweg 32   7231 PC  WARNSVELD

0575 -55 14 26   Info@wokmaxis.nl

Alles is onbeperkt tot uw beschikking! Alle buffetten, inclusief ijs en alle drankjes, 
*m.u.v.  gedistilleerd en likeuren. 

U kunt net zo veel eten en drinken als u wilt!  
Reservering tijdig noodzakelijk!

* m.u.v. gedistilleerd en likeuren

Wok Maxis wenst u alvast een zalige kerst!

Openingstijden: 
Alle dagen van het jaar! Dus ook de Kerstavond, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag.

tijden:

 39.50 p.p. all in!
0 jaar gratis; 1 t/m 11 jaar:  2.75 per levensjaar

16.00 uur tot 18.30 uur
16.30 uur tot 19.00 uur
17.00 uur tot 19.30 uur

19.00 uur tot 21.30 uur
19.30 uur tot 22.00 uur
19.45 uur tot 22.15 uur

Kom langs en 

bij ons doet u de 

scherpste deal! 

Nog 15 op voorraad!

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 5,8 (l/100 km) / 27 - 17,2 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 135 (g/km). 
Uitstoot- en brandstof ver bruik  gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

TM

www.herwershyundai.nl

Contante waarde van het 
goed

Aanbetaling/
inruil (50%) Totale kredietbedrag Maandelijks

termijnbedrag
Variabele debetrentevoet/
jaarlijks kostenpercentage

Duur van de 
overeenkomst Totaal te betalen bedrag 

Hyundai i20  10.995,00  5.497,50  5.497,50  109,95 5,9% 58  6.377,10

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en 
verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard uitvoering. 
Energielabel en wegenbelastingvrijstelling is afhankelijk van de verkrijgbare uitvoering. 
Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW en geldt 
op de consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 
27 maanden na registratiedatum. Geldt niet op actiemodellen. Voor de voorwaarden verwijzen 
wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voor behouden. Actie geldig met datum 
koopovereenkomst vanaf 1 oktober 2011 met een uiterste kenteken aanvraagdatum van 
31 december 2011. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

* U betaalt de eerste 27 maanden geen aflossing en rente en u kunt het totale kredietbedrag op ieder gewenst moment boetevrij terugbetalen. U kunt er ook voor kiezen om na de periode van uitgestelde betaling (27 maanden) gebruik te maken van het doorlopend 
krediet met een jaarlijks kostenpercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand), dan gelden de kosten zoals benoemd in bovenstaande rekentabel. U heeft de mogelijkheid om tussentijds boetevrij af te lossen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u 
naar het standaard informatieblad dat u kunt opvragen bij uw dealer. Dit aanbod betreft een uitgestelde betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in financieringen van Alpha Credit Nederland B.V. 
(Vergunningnummer 12012518). Toetsing en registratie te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden.

*    BETAAL NU DE 
 HELFT EN DE 
 REST BEGIN 2014
                      ZONDER RENTE Rijd de nieuwe Hyundai i20 vanaf 10.994,-

NATUURLIJK BESLIS JE NIET ALLEEN VANWEGE DE

EXTRA KORTING
VAN

 1,-

HERWERS HYUNDAI B.V. 
APELDOORN, LAAN VAN DE DIERENRIEM 29, TELEFOON 055-3696212 
ZUTPHEN, GELDERHORST 2, TELEFOON 0575-526590 

Een proefrit zal zelfs de meest kritische rijder 
al overtuigen. En ons aanbod zal de beslissing 
alleen nog maar gemakkelijker maken. 
U betaalt nu de helft en de rest begin 2014. 
Helemaal zonder rente. Bovendien bieden wij 
u tijdelijk de scherpste deal, want u kunt 
rekenen op meer dan  1,- korting. Dus kom 
langs voor een proefrit en maak van uw 
oordeel puur voordeel.

Zaterdag 
3 december

in het café:
Zutphense humorrockband

Gratis Bier

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



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

Binnen een uur ex-roker ! 
 

Effectief stoppen met roken, mét vergoeding van de zorgverzekeraar. 
 
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is lastig door de combinatie van lichamelijke 
verslaving, geestelijke afhankelijkheid en de gewoonte om te roken. Juist deze drie aspecten 
pakt eraCare met succes aan, waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de tabak definitief en 
zonder bijwerkingen vaarwel te zeggen. Oók degenen die al diverse pogingen ondernomen 
hebben. 
 
HENGELO - Arno Vloet, therapeut bij eraCare, was ooit 
een verwoed roker. Aan stoppen dacht hij niet en als hij 
daarop aangesproken werd, strooide hij vrolijk met alle 
bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo 
lekker, je moet toch ergens dood aan gaan... Dat is 
verleden tijd. De straffe roker van weleer is opgelucht en 
blij dat hij nooit meer hoeft te roken. Zo blij dat hij al 
duizenden anderen van het roken af heeft geholpen. Dat 
zijn aanpak mensen aanspreekt blijkt wel uit het feit dat hij 
dankzij een overweldigende hoeveelheid nominaties van 
tevreden klanten in 2008 door Stivoro is gekozen tot beste 
stopondersteuner van Nederland. 
 
Auriculo therapie 
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er 
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur). 
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en 
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele 
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en 
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen. U 
blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een 
effectieve training waardoor u zich binnen een uur al een 
ex-roker gaat voelen. Ook krijgt u een boekje mee 
waardoor u leert de geestelijke afhankelijkheid te 
bestrijden 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 even wat 
minder makkelijk? Dan kunt u gewoon tussendoor contact 
opnemen met de heer Vloet voor een extra duwtje in de 
rug.  
 

Levenslang garantie! 
eraCare is zo overtuigd 
van de werking van haar 
behandelmethode dat zij 
maar liefst levenslange 
garantie geeft.  

 
 
 

 
 
 
 
Vergoeding door zorgverzekering 
Arno Vloet is als gediplomeerd natuurgeneeskundig 
therapeut aangesloten bij de BATC en de RBNG en werkt 
volgens de vijf natuurgerichte principes, waardoor zijn 
behandelingen door de meeste zorgverzekeraars (deels) 
worden vergoed vanuit het aanvullende pakket (zonder 
eigen risico). O.a. door CZ, VGZ, Achmea, Menzis, Agis 
en Ohra. Kijk op onze website of informeer bij uw 
zorgverzekeraar naar de vergoeding voor een 
natuurgeneeskundige behandeling.  
 
De praktijk in Malden 
eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden 
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn 
binnenkort ook weer bij u in de buurt. 
 

Di. 13 / 12 in “Ons Huis” in Hengelo 
(kijk voor meer data en plaatsen in de agenda op onze website) 

 

Arno Vloet van eraCare is in 2008 door Stivoro 
gekozen tot beste stopondersteuner van NL 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24/7 bellen naar 
024-3880457 of kijken op www.eraCare.nl 

Vorden. Vrijdagavond 2 december is 
er in Theater Onder de Molen in het 
buurtschap Linde om 20.00 uur een 
optreden van Cellblock . De band om-
schrijft zichzelf als een collectief van 
romantische zielen. De band brengt 
een repertoire van eigen geschreven 
nummers. Onder invloed van de ver-
gankelijkheid zingen ze over de roes-
tige rand van de romantiek en lopen 

de stadia ervan met u door. Dit in een 
boeket van rock, blues en een vleugje 
willekeur. 

Cellblock bestaat uit: Wibo Kosters - 
zanger/gitarist/dichter/performer en 
frontman van het voormalige Con-
trol, Dennis Buitink - solo/slidegitaar/
zang, frontman van voormalig Dat 
Doe’w, Theo te Dorsthorst - drums/

zang, voormalig Dr. Frost, en Wy-
nand Voges, - basgitaar/zang, voorma-
lig Control en Dr. Frost. Reserveren 
kan via www.theateronderdemolen.
nl of bellen 0575 555783. Geen ver-
voer of u wilt liever niet alleen? Dan 
kan men tot woensdag 17.00 uur bel-
len met 06- 57079558. U wordt dan 
opgehaald en thuisgebracht, desge-
wenst mét rolstoel of rollator.

Vrijdag 2 december

Cellblock in Theater Onder de Molen

Vorden. Josée van der Staak houdt 
vanaf 3 december t/m 3 februari 2012 
in haar eigen atelier Amare aan de 
Komvonderlaan 6 in Vorden onder 
de naam ‘Kleur in woord en beeld 
gevangen’, een expositie. Zaterdag 3 
december is er vanaf 13.00 uur tot 
18.00 uur open huis. De expositie is 
geopend op Kunstzondag Vorden, 10 
en 11 december en op Vrijdagkunst, 6 
januari en 3 februari. Verder geopend 
op afspraak 0575- 555783.
Vanaf 2005 hebben er al 32 exposan-
ten van diverse pluimage in galerij 
Amare hun werk laten zien. Vanaf 
2007 is de galeriehoudster, Josée van 
der Staak, afgestudeerd als tekentaal-
docent en regelmatig aan het tekenen 
en schilderen. Zij doet dit geheel ge-
richt op de creatieve bewustwording 
bij haar bijeenkomsten en niet direct 
voor het mooie resultaat. Als er toe-
vallig iets ‘moois’ ontstaat, is dat mee-
genomen en voelt het als een extra 
cadeau. Op de vraag: ‘Waarom expo-
seer je niet zelf een keer bij Amare?’ 
stond zij niet meteen enthousiast te 
trappelen. ‘Mijn manier van werken 
met cursisten is intuïtief vanuit het 
hart en aan de hand van een thema, 

met fijne materialen’, zegt Josée, ‘dus
hoe stel ik nu een tentoonstelling sa-
men?’ Na een paar nachtjes slapen
had ze een idee: ik koppel mijn bij-
eenkomsten aan de tentoonstelling. 
Wat Josée in het verleden heeft ge-
tekend en geschilderd als voorbeeld
voor de bijeenkomsten creatieve be-
wustwording, zijn niet meteen schil-
derijen om aan de muur te hangen 
als Kunstwerk. Maar ze laten wel zien
wat er mógelijk is in atelier Amare.
Al met al hangt de galerij nu vol met
kleurige en heel verschillende soor-
ten schilderijen, tekeningen en niet 
te vergeten collages, thematisch ge-
rangschikt. Bij elk werk een uitleg
waaruit het is ontstaan, met welke 
materialen er gewerkt is en naar aan-
leiding van welk thema. 
Tot slot een paar woorden in dicht-
vorm, zodat het met elkaar duidelijk
maakt waar het voor staat en meteen
aangeeft hoe de bijeenkomsten ge-
organiseerd zijn. Voor de kijker een
kleurrijk geheel en voor de toekom-
stige cursist een overzicht van wat er
allemaal mogelijk is in atelier Amare.
Zo vangt Josée twee vliegen in één
klap.

Josee van der Staak exposeert

De cursus wordt in Hengelo gegeven 
door bijenteeltleraar Ben Som de 
Cerff uit Zelhem. 
Cursisten die de cursus met goed 

gevolg hebben afgelegd zijn in staat 
om zelfstandig bijen te houden. “De
Vooruitgang” zorgt ervoor dat deze 
beginnende imkers er niet alleen voor
staan. Het eerste jaar dat ze over een
eigen bijenvolk beschikken worden
ze door een mentor bijgestaan. Het is
gebleken dat de beginner het erg op
prijs stelt als hij of zij kan terugvallen
op een ervaren bijenvriend die met
raad en daad te hulp kan schieten als
het nodig is. 
Ook de huisvesting van de bijen hoeft
geen probleem te vormen want “De
Vooruitgang” beschikt al jaren over 
een eigen bijenstal waar leden hun
volken kunnen onderbrengen. 
Interesse in deze beginnerscursus
bijenhouden? Neem voor meer infor-
matie contact op met secretaris Eddy
Geurtsen, tel. 0575 – 463631 of mail
naar canneddy@chello.nl

Beginnerscursus bijenhouden
Hengelo - Bijenvereniging “De 
Vooruitgang” in Hengelo organi-
seert in 2012 een beginnerscur-
sus bijenhouden. De ‘Basiscursus 
voor imkers’ bestaat uit vier the-
orielessen en tien praktijklessen 
waarbij de beginnende imker 
vertrouwd gemaakt wordt met 
de beginselen van de imkerij. 
Het theoretische deel van de cur-
sus begint medio februari, zodra 
de lente zich aandient volgt het 
praktische gedeelte waarbij het 
gehele imkerseizoen wordt door-
lopen. Aan het eind van het sei-
zoen wordt de cursus afgesloten 
met een schriftelijk examen.

Het gaat goed met Bökkers. Deze 
zomer bracht de band haar debuut-
album uit. Het album werd lovend 
ontvangen door de pers en de eerste 
single ‘’Badstoffen Gedrocht’ werd 

een heuse regionale hit. In plaats van
hun gebruikelijke kerstshow komt de
band nu met iets nieuws. De fans kun-
nen dit jaar als kerstcadeau de kerst-
single gratis downloaden vanaf de
website (www.bokkersdutnormaal.
nl). Het lied is een pure smartlap; vol
ellende, maar prima meezingbaar.
Speciaal voor piratenzenders wordt 
de single op vinyl gedrukt en gratis
verstuurd.

Zoals ieder najaar worden de disco-
theken aangedaan. Wie de band kent
weet dat alles uit de kast zal worden
gehaald om de succesvolle tour van
2011 in stijl af te sluiten.

Bökkers brengt kerstsingle uit
Hengelo - Hendrik Jan Bökkers 
(gitarist van Jovink en de Voe-
derbietels) komt in deze donkere 
maanden met een speciale kerst-
single. ‘Oh Pappie, word niet 
dronken met Kerstmis’ verhaalt 
op luchtige wijze over het leed 
van alcoholisme in familiaire 
kring. Het is een (zeer) vrije verta-
ling van een obscuur John Denver 
nummer uit de jaren zeventig.
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Het team bestond uit de rijders Er-
win Plekkenpol, Bas Klein Haneveld, 
Mark Wassink, Amel Advocaat en 
Robin Nijkamp. Zowel Erwin Plek-
kenpol (E 2), Bas Klein Haneveld (N 
1), alsmede Amel Advocaat (E 1) wer-
den individueel ook kampioen van 

Nederland. (Zie elders in dit blad). Bij
de merkenteams werd het team van
KTM WPM bestaande uit de rijders 
Erwin Plekkenpol, Mark Wassink, 
Robin Nijkamp, Bas Klein Haneveld
en Stefan Hage ook kampioen van
Nederland.

Kampioen van Nederland

Clubteam VAMC de 
Graafschaprijders Vorden

Vorden - In het Brabantse Veldhoven werd afgelopen weekend nog 
een unieke sportprestatie verricht. Het clubteam van de VAMC De 
Graafschaprijders uit Vorden werd namelijk ook kampioen van Ne-
derland.

Amel Advocaat foto Henk Teerink

Mark Wassink foto Henk Teerink

Bart Kuitert komt zo langzamerhand 
op stoom. De progressie van de afge-
lopen weken lijkt door te zetten. Door 
een goede 1000m op zaterdag klom 
hij naar de vijfde plek in de eindrang-
schikking. Beide junioren C hebben 
maar één datum in hun hoofd: 7 ja-
nuari 2012. Dan willen ze er staan, 
bij de selectiewedstrijden voor het NK 
op IJsbaan Twente van regio Noord- 
Oost, waarvoor ze zich al hebben ge-
plaatst, gezien hun snelle tijden op 
de Nederlandse ranglijsten. De trai-
ningsschema’s zijn hier op afgestemd 
en tussendoor gaan de junioren nog 
een week op trainingskamp in Erfurt.  

Op 31 december doen ze mee in Hee-
renveen aan de Thialfbokaal en na 
het afsteken van rotjes in de nieuw-
jaarsnacht willen Thijs en Bart voor 
vuurwerk zorgen op de 500m en 
1500m op 7 januari.

Bart Kuitert vijfde

Brons Thijs Govers 
bij Paul Schoemakertoernooi

Vorden - Afgelopen weekend werd op ijsbaan De Scheg in Deventer het 
32e Paul Schoemaker toernooi verreden, een twee daags sprinttoer-
nooi voor junioren waarbij op beide dagen een 500m en een 1000m 
werd verreden. Dit jaar deden er naast rijders uit Polen en Wit-Rus-
land, die overigens geen rol van betekenis speelden, schaatsers mee 
die de gewesten van de KNSB vertegenwoordigden. Voor het gewest 
Overijssel kwamen de Vordense 
schaatstalenten Thijs Govers en 
Bart Kuitert aan de start in de ca-
tegorie jongens junioren C. Dat 
het met de vorm van Govers wel 
snor zit bewees Thijs door op alle 
afstanden een bronzen medaille 
te veroveren. In het eindklasse-
ment werd hij ook derde.

Thijs Govers: fraaie derde plaats

Bart Kuitert vijfde

Onderweg worden de deelnemers 
getrakteerd op erwtensoep en glüh-
wein of chocolademelk. Om de sfeer 

helemaal compleet te maken staan 
op een aantal plaatsen midwinter-
hoornblazers met hun bijzondere 

blaasinstrumenten. Deelnemers kun-
nen op 11 december starten tussen 
11.00 uur en 13.00 uur bij de Wilden-
borchse Kapel, Kapelweg 1 te Vorden. 
Na afloop van de wandeling is er in 
de Kapel voldoende gelegenheid voor 
het nuttigen van een drankje.

De hond mag meelopen, maar moet 
wel aangelijnd te zijn.

Winterwandeling Wildenborch
Vorden - Zondag 11 december 2011 is de winterwandeling in de Wil-
denborch. De Kapelcommissie organiseert dit sportieve evenement 
dan voor de eenentwintigste keer. Er zijn twee mooie routes uitgezet 
door de prachtige omgeving. Deelnemers kunnen kiezen uit een korte 
route van ongeveer 7 kilometer en een langere route van zo’n 14 ki-
lometer.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Toldijk - Uitslag van de eerste avond 
van de derde competitieronde van 
Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld op 
24 november 2011 in Toldijk. Lijn A: 
1. Diny Mijnen & Herman Stapelbroek 
62,85 %; 2) Diny Hartelman & Hans 
Jansen 57,29 %; 2) Dick Brinkman & 
René Winkelman 57,29 %. 

Lijn B: 1. Marietje Geurts & Greet Jan-
sen 59,38 %; 2. Tiny Kleinreesink & 
Wim Schipper 56,94 %; 3. Mien Vor-
selman & Gerrit Vorselman 54,86 %. 
Lijn C: 1. Jan Veenhuis & Joop Rutten 
66,04 %; 2. Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 63,65 %; 3. Riet Niesink & 
Riekie Nieuwenhuis 53,23 %. 

Donderdag 1 december de tweede 
avond in deze ronde. 

Bridgen leren? Binnen onze club is 
begin volgend jaar een beginnerscur-
sus. Opgeven bij Mien Vorselman, te-
lefoon (0314) 844221 of email 
mienvanpernis@upcmail.nl

B r i d g e n  i n  T o l d i j k
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Gezonde voeding en regelmatig voldoende lichaamsbe-
weging zijn belangrijke factoren voor een gezonde en 
actieve levensstijl. We hebben voedingsstoffen nodig 
om goed te functioneren en een juiste hoeveelheid van 
deze voedingsstoffen is noodzakelijk voor een uitgeba-
lanceerde voeding. De rol van goede voeding op deze 
sportprestaties wordt nog wel eens onderschat. Herba-
life, wereldwijd bekend als specialist op het gebied van 
voeding voor iedereen die een evenwichtige levensstijl 
nastreeft, introduceert met Herbalife24 ‘s werelds eer-
ste 24-uurs sportvoedingslijn. Hiermee voorziet Her-
balife 24 uur in de voedingsbehoefte van degene die 
actief beweegt - van jogger tot enthousiaste fitnesser en 
topsporter. Met Herbalife24 beginnen sporters gecon-
centreerd aan een training of wedstrijd, houden ze het 
langer conditioneel vol en herstellen ze sneller.

SPORTVOEDINGSPROGRAMMA OP MAAT
Iedere sporter is anders en iedereen heeft ook een an-
der focuspunt. Bij hardlopers ligt de focus bijvoorbeeld 
meer op duursport, bij bodybuilders op fitness of kracht 

en voor teamsporters zoals voetballers geldt vaak een 
combinatie van focuspunten. De voedingscoach van 
Herbalife ontwikkelt daarom in samenwerking met 
de atleet een gepersonaliseerd voedingsprogramma 
met Herbalife24. Hieraan gaat een uitgebreide analyse 
van het huidige voedings- en bewegingspatroon van de 
sporter vooraf. Afhankelijk van de activiteit, training, 
prestatie en herstel wordt de juiste behoefte aan elk 
Herbalife24 product vervolgens in kaart gebracht. 

HERBALIFE & SPORT
Herbalife werkt al jaren wereldwijd samen met spor-
ters uit allerlei segmenten. Topclubs en Herbalife slaan 
de handen ineen om spelers maximaal te ondersteu-
nen in hun topprestaties. Zo is Herbalife voedingssup-
plier van FC Barcelona en sterspeler Lionel Messi in 
het bijzonder. Maar ook in Nederland stelt Herbalife 
voedingsadvies en voedingsproducten beschikbaar aan 
topsporters. Spelers van Ajax, Vitesse en Excelsior ma-
ken al gebruik van de producten van Herbalife24. Maar 
ook individuele sporters zoals atleet Bjorn Blommerde, 
nationaal kampioen speerwerpen en Victor Teixera, 
wereldkampioen Karate, gebruiken de nieuwe sport-
voedingslijn al.

PRESTATIES LOKALE CLUBS VERBETEREN
Maar niet alleen de spelers van topclubs, ook lokale spor-
ters kunnen aan de slag met Herbalife24. In Gemeen-
te Bronkhorst is Nieske Pohlmann (tel: 06-54326669) 
beschikbaar voor een gepersonaliseerd voedingspro-
gramma. Doelstelling is om te helpen de prestaties van 
amateurvoetballers, atleten, hardlopers, zwemmers 
en iedere andere sporter die fanatiek met zijn of haar 
sport bezig is naar een hoger niveau te tillen. Kijk op de 
website www.Herbalife24.com voor meer details over 
de producten. Diverse sporters vertellen daar tevens 
over hun ervaring met Herbalife24.

Herbalife lanceert Herbalife24
Herbalife lanceert ‘s werelds eerste 24-uurs sport-
voedingslijn: Herbalife24. Gebaseerd op de laatste 
wetenschappelijk bewezen resultaten is Herba-
life24 ontwikkeld door en voor sporters voor een 
optimale voorbereiding, training en herstel. De 
sportlijn bestaat uit zeven hoogwaardige produc-
ten waarmee sporters hun voedingsprogramma 
op basis van hun specifieke sport, dagelijkse be-
hoeften en trainingseisen kunnen aanpassen. De 
producten worden continu getest door een on-
afhankelijk laboratorium op verboden middelen 
(anti-doping testing) om sporters de zekerheid te 
geven dat de producten zonder problemen con-
tinue kunnen worden gebruikt. De producten 
van Herbalife24 bevatten ook alleen natuurlijke 
kleur-, smaak of zoetstoffen.

Daarnaast geeft Rian Drok ook regelmatig work-
shops aan vriendinnen- of familiegroepen. Gezellig, 
en met een mooi kleurig werkstuk als resultaat.  Nu 
organiseert zij twee workshops engelen tekenen en 

schilderen.van uit de beweging. Heb je niets met en-
gelen, meld je dan aan voor donderdagmiddag 8 of 
zaterdagmiddag 10 december, heb je wel iets  engelen 
meld je dan ook aan. Ook tussen Kerst en Oudejaar 
organiseert Rian workshops. Gun jezelf wat kleur 
in die donkere, lege dagen en meld je aan. Thema 
in overleg te kiezen. Bv. Hudertwasser of bezinning 
opwat het nieuwe jaar je brengt. Voor meer nieuws 
zie de website www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl of 
bel Rian Drok 0575-542937

Nieuwe workshops bij Het Kleine Veld
Vorden - Tekenpraktijk Het Kleine Veld draait 
volop! Steeds meer mensen weten de weg naar 
het  atelier aan de Almenseweg te vinden. Voor 
cursussen Keltisch tekenen, mandala’s teke-
nen, of vrij tekenen en schilderen.

Spalstraat 13
7255 AA  Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

GRATIS

OMFIETSEN A
.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD. 

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  64,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu  49,50

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

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

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

NU OOK LEVERBAAR:   WINTERBANDEN
Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 

of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

Het was  fantastisch! Laat ook anderen nagenieten van het succes van een evenement door foto’s 

.eitcader ezno tem po tcatnoc  eitamrofni  reem roov meeN .nestaalp et etisbew  ezno po

www.contact.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

Ook uw foto’s op onze website plaatsen?

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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De vijf Brummense jongens van 
Break Sound Hurricane hebben de 
oude rockmuziek ontdekt. De num-
mers die gespeeld worden, werden al 
gespeeld toen ze zelf nog niet geboren 
waren. Hun voorkeur gaat daarbij uit 

naar de wat stevigere, rocknummers 
van bands als ZZ top, Creedence 
Clearwater Revival, AC/DC, Herman 
Brood, Status Quo etc.
Break Sound Hurricane bestaat uit 
Stan Beuwer-zanger/ gitaar, Bas 

Straalman-gitaar, Frank Pijpers-basgi-
taar en drummer Maarten Hamer.
U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org bijwonen (er wordt 
geen entreegeld gevraagd) of beluiste-
ren via Radio Ideaal en de livestream 
website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

LIVE@IDEAAL.ORG on the road

Hummelo - In de feestweken rondom het 20-jarig bestaan van Radio 
Ideaal gaat het live radioprogramma Live@ideaal.org uitzenden van-
uit andere locaties in de regio. Woensdagavond 7 december speelt de 
band ‘Break Sound Hurricane’ tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het 
programma, dat dan vanuit café-zaal ‘FF naar Steef’ in Hummelo 
wordt uitgezonden.

Ruim 1700 deelnemers deden mee 
aan de rit. Het parcours wat was uit-
gezet zat vol uitdagingen. Vlak na de 
start moest men de plaatselijke Alpen 
over. Voor menig deelnemer was de 
klim en afdaling net iets te veel van 
het goede. Ook in het Zand en met 
name het gedeelte van de Sahara 

vond men het schitterend om te rij-
den. Toch gingen daar enkele rijders 
onderuit in het mulle zand. Het pu-
bliek genoot van de rijders die het 
er moeilijk hadden. Toch hoorde je 
de heren rijders niet klagen en vond 
men het een van de mooiste ritten 
van het jaar. Jovink zanger Gijs Jolink 

zag men bijvoorbeeld met een brede 
grijns rond rijden. Na afloop van de 
rit kreeg iedere deelnemer een prach-
tig aandenken mee naar huis. 

Het bestuur van de Hamove was zeer 
tevreden met de opkomst van de rij-
ders. Er hadden nog nooit zoveel rij-
ders meegedaan en dat ondanks de 
concurrentie van het ONK Enduro dat 
gehouden werd in Brabant. Een speci-
ale dank gaat uit naar de vrijwilligers 
die dit mogelijk hebben gemaakt.

Succesvolle Off-Road rit

Hengelo - Afgelopen zondag werd  rond Hengelo, in het buurtschap 
Varssel, de jaarlijkse Off-Road rit georganiseerd door de Hamove. 
Vroeg in de ochtend kwamen de deelnemers al naar Hengelo en ont-
stond er zelfs een file naar het circuit toe.

Plaatselijke held Jurgen van Dort had het moeilijk. foto: Henk Teerink

Alvorens de Pieten langs gaan bij de 
gezinnen krijgen ze een workshop 
van een professional die al jaren 
voor het Sinterklaasgenootschap in 
Nederland werkt. In de workshop 
krijgen ze de fijne kneepjes van het 
Pietenambacht te leren en vervol-
gens worden ze op een professione-
le wijze geschminkt. Een aantal vrij-

willigsters van Scouting Sweder van 
Voorst zorgt voor prachtige Pieten-
pakken, zodat de Pieten goed hun 
werk kunnen doen. Het is de be-
doeling dat de Pieten in tweetallen 
bij de gezinnen op bezoek gaan op 
zaterdagmiddag en zondagmiddag 
vanaf 14.00 uur. Er is nog ruimte 
om bij gezinnen in Drempt, Keppel 
en directe omgeving op zaterdag 3 
december langs te komen. Ook bij 
bedrijven/instellingen die interesse 
hebben komen ze graag langs. 

Wie belangstelling heeft, kan mai-
len met Desiree Kester, 
scouts@scoutingsweder.nl of bel-
len, telefoon (0313) 484489.

Scouts Sweder van Voorst

Laatste Pietenbericht
Hummelo - Op zaterdag 3 en 
zondag 4 december zullen de 
scouts van Sweder van Voorst 
onder leiding van hun leiders 
en leidsters bezoeken gaan 
brengen bij de diverse gezinnen 
die graag enthousiaste Pieten 
willen ontvangen.

Avonturijn heeft grote waardering 
voor haar gastouders en wil dat graag 
aan hen laten zien. Daarom ontvin-
gen alle gastouders een uitnodiging 
om met elkaar gezellig te komen 
eten! Sommige van hen hebben al 
een lange staat van dienst en anderen 
zijn net nieuw bij de organisatie. We 
kijken terug op een gezellige avond 
en er werd van alles over en weer uit-
gewisseld. Zo werd ook over de toe-
komst gesproken. De gastouders wa-
ren blij met het feit dat Avonturijn de 
tarieven voor gastouderopvang voor 
het komend jaar niet had verhoogd. 
Hiermee blijft het tarief voor gastou-
deropvang € 5,72 per uur. Zeker als 
u flexibele opvang wenst, in een hui-
selijke omgeving, is gastouderopvang 
de oplossing. Immers u betaalt alleen 
de uren die u daadwerkelijk afneemt 
en u stemt de opvang af met uw gast-
ouder.
Yolanda Bensink, directeur van kin-

deropvang Avonturijn, bedankte 
aan het eind van de avond alle aan-
wezigen en feliciteerde ook nog alle 
gastouders met het behaalde HKZ-
certificaat. De organisatie en dus ook
het gastouderbureau van Avonturijn,
heeft onlangs het felbegeerde certi-
ficaat uit handen van burgemeester
Hein Bloemen (gemeente Berkelland)
in ontvangst mogen nemen.
Omdat de organisatie niet alleen trots
is op haar medewerkers, maar zeker
ook op haar gastouders, ontvingen 
zij allen een bordje en visitekaartjes,
waarop stond aangegeven dat zij een
geregistreerde gastouder van Avontu-
rijn zijn. Hierdoor kunt u zien dat uw
kind in vertrouwde handen is. 

Heeft u vragen of bent u nog op zoek
naar een professionele gastouder, be-
zoek dan voor meer informatie onze
website: www.avonturijn.nl of belt
u met (0573) 760 222. De medewer-
kers van het gastouderbureau staan 
u graag te woord. 
Overweegt u om gastouder bij Avon-
turijn te worden? in Ruurlo en
Groenlo zoeken wij nog gastouders
die het geweldig vinden om een baby
als gastkind te verzorgen. Mocht u
niet aan de wettelijke eisen voldoen,
Avonturijn bekostigd en begeleidt u
bij de (eventuele) scholing.

Avonturijn bedankt al haar
Gastouders!
Afgelopen vrijdag hebben de gast-
ouders van Avonturijn een warm 
onthaal (en een maal) gekregen 
bij de Wok Maxis in Warnsveld. 
Het hele jaar zijn zij degenen die 
op een professionele wijze hun 
gastkinderen dagelijks, met een 
warm hart, ontvangen en bege-
leiden.

Dieke Harmsma, Praktijk voor Even-
wicht biedt je de mogelijkheid om in 
Vorden in groepsverband te werken 
aan je voedingsgewoonten en leef-
stijl. De nieuwe cursus, die 1 januari 
2012 start in de praktijk van Dieke, 
bestaat uit een wekelijkse weging en 
samenkomen in groepsverband. Elke 
bijeenkomst wordt een thema behan-
deld, krijg je informatie en wissel je 
ervaringen uit. Dieke Harmsma is 
een bij de beroepsvereniging (BGN) 
geregistreerd gewichtsconsulente en 
ze heeft zich met haar praktijk ge-
vestigd in het centrum van Vorden 
boven de Bruna. 

GEWOON EN GEZOND ETEN EN 
BEWEGEN
“Als gewichtsconsulent help ik men-
sen met gewichts- en voedingsproble-
men. Ik ga daarbij uit van de adviezen 
van het Voedingscentrum. Ik geloof 

niet in diëten, ik geloof in gewoon
en gezond eten en bewegen.”, zegt
Dieke Harmsma. Gezond eten lijkt
misschien makkelijk, maar dat is het
zeker niet. Bijvoorbeeld door tijdge-
brek of verkeerde informatie en door
al dat lekkers om ons heen hebben 
veel mensen een verkeerd voedings-
patroon aangeleerd. Het enthousias-
me en de persoonlijke betrokkenheid
waarmee Dieke haar cliënten bege-
leidt, werkt heel positief.

INDIVIDUEEL VOEDINGSAD-
VIES
Om met het afvallen in groepsver-
band te kunnen starten, is het nodig
om een individueel voedingsadvies in
de praktijk af te nemen. Ten behoeve
van deze cursus geeft Dieke een flin-
ke korting op de normale prijs van
een voedingsadvies. Voor elke cliënt 
stelt Dieke een specifiek basisdagme-
nu samen aan de hand van het eigen
eetpatroon en de leefstijl. Niemand
leidt honger tijdens de begeleiding 
van Dieke Harmsma, Praktijk voor
Evenwicht. Daarom kan iedereen het
gezonde gewicht op lange termijn 
vasthouden!

INFORMATIE
Heb je behoefte aan meer informa-
tie? Kijk op de website www.dieke-
harmsma.nl of mail naar welkom@
diekeharmsma.nl. Bellen kan ook
naar 06 33 014 543. Als je wilt kan je
een afspraak maken voor een gratis
kennismakingsgesprek. Iedereen is 
van harte welkom!

Start in januari met  afvallen 
in groepsverband in Vorden!
Vorden - Veel mensen beginnen 
het nieuwe jaar met goede voorne-
mens. Stoppen met roken, meer 
bewegen, afvallen …… je kent ze 
wel. Helaas stranden de goede 
voornemens vaak al na een paar 
dagen. Maar wil jij in 2012 nou 
eens blijvend afvallen? Misschien 
is het afvallen in groepsverband 
dan wel een goede oplossing 
voor je. Gelijk na de kerstvakan-
tie start Dieke Harmsma in haar 
Praktijk voor Evenwicht met één 
of twee groepen van maximaal ze-
ven personen op de maandag- en/
of donderdagavond.
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LIED DE MAN is in 1963 gebo-
ren in Den Haag en opgegroeid in 
Wichmond. Zij heeft in Schoonhoven 
de opleiding tot goudsmid gevolgd en 
vervolgde met een opleiding tot las-
ser.Het motto van Lied is: “Iets nieuws 
creëren is een Passie!” Steeds weer 
een uitdaging aangaan met het lege, 
witte vlak. Als kunstenares maakt 
Lied levendige schilderijen waar soms 
kleuren vanaf spatten. Haar grootste 
inspiratiebron is het leven, de natuur 
met haar kleurrijke bloemen, muziek 
en natuurlijk de kinderen. Grote ge-
baren en kleine details, gevoelsmatig 
in evenwicht. Lied schildert met pas-
sie en haar inspiratie haalt ze uit ‘al-
les’, zelfs tijdens het afwassen. Schil-
deren is slechts één van haar passies. 
Ze experimenteert veel, van stof tot 
staal. Ook heeft ze haar eigen website 
waar enkele van haar werken zijn te 
bewonderen. 
www.kunstmetlied.nl. 

PIET PUTHAAR uit Zelhem komt 
oorspronkelijk uit Deventer. Hij 
schilderde al vanaf zijn jeugd en zou 
graag naar de kunstacademie gegaan 
zijn, maar hij kreeg na de middelba-
re school het ‘advies’ om maar ‘iets 
anders te gaan studeren’. “Ik volgde 
toen een grafische opleiding waar 
onder andere vormgeving, grafische 
technieken en fotografie werden ge-
doceerd,” vertelt hij. “Het was een 
goed alternatief.” Daarnaast nam hij 
schilderlessen in Deventer en later 
bij verschillende andere kunstschil-
ders. Hij schildert in diverse technie-
ken, abstract maar ook grafisch- en 
realistisch. De verschillende technie-
ken van pottenbakken en glazuren 
leerde hij door het volgen van diverse 
cursussen en workshops. Objecten, 
schalen en vazen worden veelal met 
hand gevormd en soms op de draai-
schijf. Zijn voorkeur gaat uit naar het 
maken van ‘Raku’ keramiek, voluit 
‘Raku Yaki’ wat vrij vertaald ‘met 
vreugde gebakken’ en ‘laaiend vuur’ 
betekent. Een techniek die begin zes-

tiende eeuw in Japan is ontstaan en 
een relatie heeft met de theeceremo-
nie Cha no yu, waarvoor de potten-
bakker ‘Ameya’ de eerste kommen 
maakte. Zo moeten de potten sporen 
vertonen van de vliegas en de vlam-
men uit de oven, maar ook de ken-
merken hebben van het materiaal en 
vakmanschap. Bij het schrijven van 
gedichten laat Piet zich leiden door 
de omgeving, de natuur en het gevoel 
op willekeurige momenten. Een ge-
dicht dat onderdeel was van een vier-
luik, won een prijs in een gedichten-
wedstrijd over het thema ‘Vervoer’ 
en werd in de treinen en bussen van 
‘Syntus’ opgehangen. 

GERDA WISSELINK uit Varssel heeft 
haar hele leven al getekend en ge-
schilderd. Dat begon al op de kleuter-
school, waar ze stiekem de tekening 
van de juffrouw op het schoolbord 
veranderde omdat ze de kleur niet 
mooi vond. Gerda heeft de vijf jarige 
avondopleiding aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten in Arnhem 
gedaan. Vijf jaar lang, vier avonden 
in de week naar school, met veel ple-
zier. Zij heeftde richting vrij tekenen, 
schilderen en grafische kunst met 
goed gevolg afgerond. Van de beel-
dende kunst heeft ze niet haar be-
roep gemaakt, maar het is wel altijd 
een heel belangrijke plaats in haar 
leven blijven innemen. Jarenlang gaf 
zij les aan huis, aan verschillende te-
ken- en schildergroepjes. Ze maakte 
veel aquarellen, geïnspireerd door 
de natuur. Doordat ze een workshop 
van Bob Tomanovic volgde, waar ze 
erg door geraakt werd, ging ze les 
van deze kunstenaar nemen en ver-
anderde haar stijl van realistisch naar 
meer en meer abstract. Ze schildert 

met Artisan (olieverf met water ver-
mengbaar). Met kleur, warmte, licht, 
kracht en ruimte brengt zij de we-
reld buiten het realistisch beleven, in 
beeld. 

ILONA KRAASSENBERG uit Aalten 
houdt zich bezig met het bouwen 
van miniaturen op schaal 1:12. Van 
jongs af aan loopt creativiteit als 
een rode draad door haar leven. Op 
de middelbare school kwam ze door 
middel van teken- en handenarbeid-
lessen met verschillende technieken 
en materialen in aanraking. Dat was 
voor haar als creatieveling een feest! 
Na de middelbare school werd dat 
minder door haar studie en werk als 
verpleegkundige. Het creatieve in 
haar werd weer gewekt, doordat ze 
op de school van haar kinderen werd 
gevraagd als hulpmoeder. Op een 
verjaardag kreeg ze ooit een boekje 
over de antieke poppenkabinetten, 
die in diverse musea (ook nu nog) 
tentoongesteld worden. In de jaren 
die volgden werden materialen en ge-

reedschappen verzameld en begon ze
met het bouwen van enkele huizen 
op schaal, inclusief het volledige inte-
rieur, zoals een Japans tafereeltje, een
compleet ingerichte boerderij en het
geboortehuis van de Achterhoekse
dichter Staring 

JOYCE GOUDA, geboren in Egmond
aan Zee maar sinds haar negentiende
woonachtig in de Achterhoek, schil-
dert surrealistisch werk, gecombi-
neerd met acryl en olieverf. Joyce
schildert liever surrealistische ‘net
niet waar kunst’ met eigenwijze af-
beeldingen waar mensen vaak hun 
wenkbrauwen even van optrekken. 
Joyce volgde lessen aan de cartoon-
school in Amsterdam wat de cartoo-
nistische weerslag in sommige wer-
ken verklaard. Momenteel zit zij in 
de afstudeerfase van haar studie beel-
dende therapie aan de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen. Haar eigen beel-
dende ontwikkeling wordt tijdens de-
ze studie kritisch onder de loep geno-
men, liet Joyce zeer kritisch naar haar
eigen werk kijken en leidde uiteinde-
lijk tot een positieve ontwikkeling. 
Het werk van Joyce is te herkennen
aan heldere kleuren en een beheerste
lijnvoering, geplaatst tegen een vage
ongecontroleerde achtergrond. De 
onderwerpen zijn vaak luchtig maar
soms ook confronterend. De compo-
sitie is altijd spannend en uitdagend.
“Ik ben altijd zo benieuwd naar hoe
een experiment uitpakt. Het is altijd
weer anders en steeds een verrassing,
ik moet het gewoon doen,” aldus een
enthousiaste Joyce. Twee keer werd
zij genomineerd voor de Gelderlander
kunstprijs en schilderde de muren
van het tot meest pure (duurzame) 
restaurant van Nederland uitgeroe-
pen: ‘Natuurlijk’ in Egmond aan zee. 

HARRIËT HAZELEGER-SCHUURMAN
uit Wolfheze zal dit weekend siera-
den exposeren. Zij gebruikt voor haar
sieraden diverse materialen waaron-
der verschillende soorten touw met
bedels en diverse metalen. Ze maakt
prachtige wikkelarmbanden die allen
anders zijn, elk sieraad is uniek. 
Galerie F87 aan de Reerinkweg 1 te
Varssel op 10 en 11 december ge-
opend van 10.00 - 17.00 uur. Alle 
kunstenaars zijn aanwezig om be-
langstellenden op een warme wijze
te ontvangen.

10 en 11 december bij Galerie F87

Verrassende expositie in kerstsfeer
Varssel - In aanloop naar kerst 2011 vindt er een verrassende expositie 
plaats in het zeer landelijk gelegen Galerie F87 van Gerda Wisselink, 
gehuisvest in een authentieke boerderij uit 1885. Kenmerken van oud-
heid zijn nog steeds zichtbaar ondanks een grote brand in 1925. Met 
trots zullen kunstenaars uit de omgeving hun kunstwerken tentoon-
stellen in het prachtige decor van de boerderij aan de Reerinkweg 1. 
Een super gevarieerd aanbod van Schilderkunst, keramiek, sieraden 
en miniatuurkunst vervaardigd door onderstaande kunstenaars zul-
len voor iedereen een plezierig bezoek waard zijn.

Een werk van Lied de Man.

Erwin Plekkenpol ging de afsluitende kampi-
oensrit zaterdag in Veldhoven duidelijk als favo-
riet in. Hij had bij de start namelijk 16 punten 
voorsprong op Erald Lammertink en 27 punten 
op clubgenoot Robin Nijkamp. Toen zondagmid-
dag na afloop van de tweede rit de tijden wa-
ren geregistreerd bleek Erwin een voorsprong 
te hebben opgebouwd van 22 punten op Robin 
Nijkamp. Erwin werd zaterdag tweede en zon-
dag derde en daarmee overtuigend kampioen 
van Nederland. Erwin over deze kampioensrit: 
‘Zaterdag ging ik van start met in mijn achter-
hoofd, geen fouten maken. Daardoor ga je toch 
een beetje op safe rijden, soms te voorzichtig. 
Zondag was de spanning er overigens al snel 
van af. Mijn op dat moment naaste concurrent 
Erald Lammertink, kwam zodanig ten val , dat 
hij zijn hand brak en daardoor uitviel. En dan 
weet je zeker, rustig de rit uitrijden. Dat heb ik 
ook gedaan. Ik ben hartstikke blij met dit kam-
pioenschap in de klasse E 2’, aldus Erwin Plek-
kenpol. In de eindstand dus op de eerste plaats 
Erwin Plekkenpol met 339 punten, 2 Robin Nij-
kamp 317 en 3 Erald Lammertink 294 punten.
Het is zijn vierde nationale endurotitel. In 2005, 
2006 en 2008 werd Erwin kampioen in de klasse 

E3. 
Toen in januari de nieuwe reeks endurowed-
strijden in Enter van start ging, had Erwin Plek-
kenpol één doel voor ogen: kampioen worden! 
Erwin: ‘Aan het begin van het seizoen weet je 
natuurlijk nog niet waar je staat. Is de vorm 
aanwezig? Zijn de concurrenten sterker gewor-
den? Veel vragen waarop pas in de wedstrijden 
antwoord kan worden gegeven. Het werd al 
heel snel duidelijk dat het Nederlands kampi-
oenschap dit jaar zou gaan tussen Erald Lam-
mertink, Robin Nijkamp en mij. Dat bleek ook 
uit de uitslagen. Ik had natuurlijk een gewel-
dige start met zeges in Enter, Holten en Eind-
hoven. Direct na de zomerstop kwamen er de 
overwinningen in Havelte en Bergeijk bij. Dus 
vijf overwinningen op rij. 

Echter de onderlinge ver-
schillen waren steeds klein. 
Bij een aantal wedstrijden 
ging het slechts om een paar 
seconden dat ik in de cross-
proeven sneller was. Tijdens 
de enduro op 15 oktober in 
Vorden ging het mis. Ik had 
er mijn zinnen op gezet om 
juist deze ‘thuiswedstrijd ‘te 
winnen, temeer daar dat vo-
rig jaar ook niet was gelukt. 
In de week voor de wedstrijd 
in Vorden was ik erg druk 
geweest met andere werk-
zaamheden. Ik werd die 
dag derde en baalde als een 
stekker. Toen ik een week la-
ter in Geesteren weer derde 
werd begon het toch wat te 
kriebelen en kwamen Erald 
en Robin steeds dichter bij. 
Gelukkig ging het de laatste 
drie ritten voor de beslissende 
kampioensrit goed met over-
winningen in Hellendoorn en 
Harfsen en een tweede plek 
in Zelhem. Het feest kon zon-
dagavond in Brabant niet op 
want ook het clubteam van 
VAMC De Graafschaprijders 
werd kampioen van Neder-
land.

Drie nationale enduro titels in een weekend

Erwin Plekkenpol ook kampioen in Klasse C 2
Vorden - VAMC coureur Erwin Plekkenpol 
is er het afgelopen weekend in geslaagd om 
drie nationale titels op zijn naam te schrij-
ven. Het NK winnen met het clubteam van 
VAMC De Graafschaprijders en winnaar 
bij de merkenteams (KTM WPM) is prach-
tig, maar de persoonlijke nationale titel in 
de Klasse C 2 is meer aansprekend en geeft 
Erwin, zoals hij aangaf, meer voldoening.

Erwin Plekkenpol thans vier nationale titels
foto Henk Teerink

Erwin in actie    
foto Henk Teerink

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Wichmond. Zondag 4 december zal 
de ZWO groep de jaarlijkse midwin-
terhoornwandeltocht organiseren. 
De start is tussen 11.30 en 12.30 uur 
bij het gebouw Withmundi aan de 
Dorpsstraat 16 in Wichmond. ( ach-
ter de Protestantse kerk ). De kosten 
( routebeschrijving ) bedragen één 
euro per persoon. Het wandelen is 
geheel voor eigen risico. De route van 
ongeveer 6,5 km gaat door de mooie 
bosrijke omgeving van Wichmond. 
De wandelaars komen onderweg 
op verschillende plekken de blazers 
van midwinterhoorngroep D’Olde 
Roop uit Zelhem tegen. Op de rust-
plaats worden diverse lekkere warme 
drankjes verkocht en kan men hier 
eveneens genieten van de klanken 
van de midwinterhoornblazers. Ook 
zelf proberen te blazen ? Dat kan, 
vraag het dan aan één van de blazers, 
zij leggen de kunst van het blazen 
heel graag uit. De finish is eveneens 
bij Withmundi . Ook kan men hier 
terecht voor koffie, thee, een kop 
erwtensoep of glühwein .

De opbrengst is voor de Rudolphs-
tichting (www.rudolphstichting.nl). 
Als kinderen buiten de samenleving 
dreigen te vallen, moeten we een 
samenleving creëren waarin zij wel 
welkom zijn.” Vanuit deze gedachte 
startte dominee Rudolph zijn werk 
in jeugddorp De Glind. Honderd jaar 
later is dit nog steeds de essentie van 

het werk van de Rudolphstichting. In
De Glind en in de rest van Nederland
neemt de Rudolphstichting het initi-
atief voor vernieuwende projecten in
de jeugdzorg. Zij richten zich op kin-
deren die niet meer bij hun ouders
kunnen wonen. Ook zetten ze zich in
voor een goed leefklimaat in De Glind
door voorzieningen te subsidiëren en
grond en gebouwen te beheren. De 
Rudolphstichting schept mogelijkhe-
den waarbinnen andere organisaties 
de uitvoerende zorg op zich kunnen
nemen.
De innovatieve projecten richten zich
vooral op de opvang van uit huis ge-
plaatste kinderen in een gezinsvorm
en in een gemeenschap. In een ge-
zinsvorm is aandacht voor duurzame
relaties en het ‘gewone’ leven. In alle
projecten zoekt de Rudolphstichting
naar samenwerking met organisaties
of deskundigen uit verschillende sec-
toren. Voor het uitvoeren van innova-
tieve projecten kan de Rudolphstich-
ting niet zonder de steun van andere
mensen en organisaties. Vrijwilligers,
diaconieën, fondsen, bedrijven en sa-
menwerkingspartners geven de Ru-
dolphstichting de kans om vernieu-
wende projecten te starten voor uit
huis geplaatste kinderen. 

Voor nadere informatie kan men
terecht bij Sandra Dimmendaal, te-
lefoon 0575- 46 94 35 of per email
sandravc@kpnmail.nl

Midwinterhoornwandeltocht

Wildkamp is door de jaren heen uit-
gegroeid tot de breedst gesorteerde 
groothandel en distributeur van 
kunststofleidingsystemen, - compo-
nenten, technische en aanverwante 
artikelen in Nederland. Bij Wild-
kamp kunt u terecht voor alles wat 
te maken heeft met water aan- en 
afvoer voor huis, tuin of zwembad. 
Van dakgoot tot doucheput en alles 
wat er aan koppeling- en verbinding-
stukken tussen zit. Maar ook vindt 
men hier allerlei tuinbenodigdheden 
en agrarische artikelen, veiligheids- 
en bedrijfskleding, (vijver-)pompen, 
elektra en verlichting, verwarming, 

sanitair, isolatiemateriaal voor bui-
zen of afrasteringmateriaal voor wei-
den. Met 50.000 technische artikelen
heeft Wildkamp een zeer uitgebreid
assortiment, en de deskundige mede-
werkers en uitstekende service vindt
u nu ook in Zutphen! “Assortiment,
deskundigheid, service en logistiek
zijn de drijfveren van Wildkamp’’ al-
dus filiaalleider Robert Sueters. Een
groot deel van het assortiment kunt
u direct afhalen, maar u kunt bestel-
lingen op werkdagen ook tot 20.00 
uur doorgegeven via wildkamp.nl of
telefonisch via 0523 - 68 75 10, de 
bestelling is dan de volgende werk-
dag al vanaf 07.30 uur af te halen bij
Wildkamp Zutphen. In de omgeving
van Zutphen heeft Wildkamp o.a. fi-
lialen in Colmschate, Borculo, Wehl
en Aalten. 
Het verkoopteam met filiaalleider Ro-
bert Sueters verwelkomt u dan ook
graag in het filiaal aan Zonnehorst
15.

Wildkamp Zutphen geopend!
Zutphen - Afgelopen vrijdag 
heeft technische groothandel 
Wildkamp de deuren geopend 
van een nieuw filiaal in Zutphen! 
Met de opening van dit filiaal op 
bedrijventerrein de Revelhorst 
heeft Wildkamp inmiddels 43e 
in Nederland.

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed 
vanuit de basisverzekering. Een goe-
de aanvullende verzekering, waarin 
voldoende behandelingen fysiothera-
pie zijn opgenomen, is daarom aan 
te raden. Zo moesten volwassenen 
in 2011 bij bepaalde aandoeningen 
de eerste 12 behandelingen zelf be-
talen. In 2012 moeten de eerste 20 
behandelingen zelf betaald worden. 
Dus wie regelmatig de fysiotherapeut 
bezoekt, denkt na om fysiotherapie 
aanvullend te verzekeren. 
Voor kinderen en jongeren tot 18 
jaar geldt de basisregel dat de eerste 
9 behandelingen gedekt worden door 
de basisverzekering. Mocht het no-
dig zijn dan hebben ze daarna recht 
op nog 9 extra behandelingen. Zijn 
er meer behandelingen nodig dan 

worden deze niet vanzelfsprekend
vergoed vanuit de basiszorgverzeke-
ring. Er zijn bepaalde aandoeningen
waarbij alle behandelingen worden 
vergoed. 
Ook de vergoeding voor sommige
chronische aandoeningen stopt. Het
is dus goed mogelijk dat iemand fy-
siotherapie nodig heeft voor een aan-
doening, maar dat deze helemaal niet
of slechts gedeeltelijk wordt vergoed
vanuit de basisverzekering. 
Wees dus zorgvuldig in de keuze voor
een zorgverzekeraar. Er zijn grote 
verschillen in de manier waarop zorg-
verzekeraars fysiotherapie vergoeden
in de aanvullende verzekering. Bekijk
de zorgpolis daarom goed. Is de hui-
dige polis ontoereikend, dan is het
mogelijk voor 1 januari de huidige 
zorgverzekering op te zeggen. Wie 
dit heeft gedaan, heeft tot 1 februari
de tijd om een nieuwe zorgverzeke-
ring aan te vragen. 

Kijk voor meer informatie op:
www.defysiotherapeut.com of vraag
advies bij de fysiotherapeut in uw
omgeving.

Geen centje pijn in 2012?

Voldoende verzekeren voor 
fysiotherapie!
Regio - Het is het einde van het 
jaar: tijd om de zorgverzekering 
te controleren! Want ook dit jaar 
passen de meeste zorgverzeke-
raars weer hun polisvoorwaarden 
aan. Wie ook in 2012 geen centje 
pijn wil hebben, moet zich verze-
keren van genoeg fysiotherapie.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

Bas over zijn zege: ‘Gewoon ‘supervet‘ 
dat ik heb gewonnen. Ik had zaterdag 
bij de start een flinke voorsprong op 
mijn naaste concurrenten. Van te vo-
ren dacht ik bij mijzelf dat ik geen last 
van zenuwen zou hebben. Dat was 
gedurende de wedstrijd toch anders, 
ik reed te krampachtig, gelukkig kon 
ik toch de zege pakken. De zondag 
(tweede dag) ging ik in met 27 punten 
voorsprong op Niek Dijkman. Ik heb 
toen bewust geen risico’s genomen. 
In feite hoefde ik de rit alleen maar 
uit te rijden. Toch fijn dat ik ook op 
zondag sneller was, in totaal zelfs 66 
seconden dan Rendo Boersma. En nu 
een heerlijk biertje drinken,’ aldus 
de nieuwe Nederlandse kampioen, 
zondagavond vanuit Veldhoven. Bas 
Klein Haneveld behaalde in de twaalf 
verreden enduro’ s om het kampi-
oenschap van Nederland 300 punten, 

Niek Dijkman werd tweede met 268 
punten en Rendo Boersma derde met 
243 punten.
De prestatie van Bas Klein Haneveld 
heeft meer weg van een verhaal uit 
een jongensboek. Toen namelijk op 
15 januari in Enter de eerste enduro 
werd verreden, mocht Bas niet mee-
doen. Zegt hij: ‘Ik had pas een ope-
ratie aan mijn schouder ondergaan 
en kon daardoor sowieso niet rijden, 
maar ik had op die datum ook nog 
geen rijbewijs en dan mag je geen 
enduro rijden’, zo zegt hij lachend. 
In de tweede enduro op 12 maart in 
Holten mocht Bas met het rijbewijs 
in bezit, wel meedoen. Bas: ‘Mijn al-
lereerste enduro, natuurlijk was ik 
vooraf wel nerveus. Ik wist echt niet 
wat mij te wachten stond. Ik voelde 
mij super, toch enorm verbaast dat ik 
won. Veertien dagen later werd ik in 

Eindhoven opnieuw winnaar.
Daarna vond de eerstvolgende enduro 
in september in Havelte plaats. Voor 
mij van zeer korte duur want vanwe-
ge een ‘vastloper ‘ moest ik de strijd 
staken’, zo zegt hij. Op dat moment 
onderschatte Bas Klein Haneveld zijn 
eigen vakmanschap, want na de en-
duro in Havelte wist hij achtereen-
volgens Bergeijk, Vorden, Geesteren, 
Hellendoorn, Zelhem, Harfsen en dus 
het afgelopen weekend de kampi-
oensrit van de kNMV te winnen. Mar-
cel Bulten, heeft de afgelopen jaren 
een zeer belangrijke bijdrage geleverd 
in de motorsport- ontwikkeling van 
Bas. Zelf zegt de kersverse kampioen 
daarover: ‘Toen ik op 9 jarige leeftijd 
mijn eerste crosswedstrijd reed, was 
Marcel al mijn steun en toeverlaat. 
Zonder hem was ik tijdens mijn eer-
ste enduro- jaar nooit kampioen van 
Nederland geworden’, aldus Bas Klein 
Haneveld die in 2005 bij de VAMC De 
Graafschaprijders jeugdsportman van 
het jaar werd. 
En dan op zondag 27 november 2011: 
Nederlands kampioen enduro (klasse 
N 1) en bovendien met zijn teamge-
noten van de VAMC De Graafschap-
rijders clubkampioen van Nederland. 
Een unieke prestatie!

Een verhaal uit een jongensboek !

Bas Klein Haneveld kampioen 
van Nederland enduro

Vorden - Bas Klein Haneveld is er afgelopen weekend in geslaagd om 
in het Brabantse Veldhoven in de klasse N 1 (enduro) kampioen van 
Nederland te worden. De 19 jarige Bas sloot zowel de rit op zaterdag 
als op zondag winnend af. (Het was dit jaar overigens de eerste keer 
dat de KNMV kampioensrit op zaterdag en zondag werd afgewerkt. In 
het verleden gebeurde dat altijd op vrijdag en zaterdag). De reden was 
dat één van de drie crossproeven op een militair oefenterrein werd 
verreden en dat terrein had defensie afgelopen vrijdag nog in gebruik. 
Vandaar.

Bas in actie foto Henk Teerink

Op vrijdagavond 9 december van 
17.00 tot 21.00 uur staan we met de 
kraam op een van de pleinen in Hen-
gelo. En op zondagmiddag 11 decem-
ber staan we van 13.30 tot 16.30 uur 
als vanouds op het Kerkplein van de 
Willibrordkerk. Op onze kraam vind 
u mooie klimopkransen en gemengde 
kerstgroenkransen, kerststukjes in al-
lerlei soorten en maten, lekkere jam 
en andere kleine artikelen. Ook aan 
de kinderen is gedacht, ook zij kun-
nen iets vinden op de kraam. Zondag-
middag zijn er in de kerk optredens 
van verschillende koren. U kunt er 
ook warme dranken en wafels kopen 
en dat alles voor het goede doel.
Het gaat heel goed met het onderwijs-
project van STEP. Het leerlingenaantal 
van de lager school in Tanwalbougou 

is dit jaar gegroeid tot 930 leerlingen. 
Een geweldig aantal, vergeleken met 
de 120 in 2000! Momenteel wordt er 
een woning bij de school gebouwd 
voor de onderwijzers. Deze wens heb-
ben we kunnen vervullen door een 
grote gift van onze Belgische dona-
teurs. U kunt de vorderingen van de 
bouw van het huis bekijken op onze 
website www.stepburkina.nl. Ook 
kunt u daar de site van de Belgen be-
kijken. Zij bereiden een reis voor naar 
Burkina Faso, die in januari van start 
gaat. Ze zullen het STEP project be-
zoeken en zien hoe hun geld besteed 
is. Van de reis doen zij verslag op hun 
website.
Het aantal studenten in de STEP hui-
zen in Fada n’Gourma is momenteel 
twaalf. Er wordt hard gewerkt door 

de studenten om goede resultaten 
te behalen, dat is de voorwaarde om 
mee te mogen doen aan het STEP pro-
gramma . En dat werken heeft succes, 
U kunt de brieven van onze afgestu-
deerde studenten op de site lezen.
STEP is een kleinschalige stichting. 
Het contact met onze medewerkster 
in Burkina Faso, Amina Nana is inten-
sief en dat zorgt ervoor dat de gelden 
van de donateurs goed besteed wor-
den. Zij heeft regelmatig contact met 
de directeur en oudercommissie van 
de lagere school. Ook heeft zij de zorg 
en verantwoording voor de studenten 
in Fada n’Gourma. Zij doet dit al tien 
jaar met grote inzet en STEP is heel 
tevreden over deze samenwerking. 
Het project loopt goed. Met de onder-
steuning van onze donateurs willen 
we dit zinvolle werk blijven doen. 
Dus, kom als klant bij onze kraam en 
steun ons project door uw aankoop. 
ZET EEN STAP, STEUN STEP!

STEP op de kerstmarkt
Hengelo - Dit jaar zal STEP zowel op de grote kerstmarkt, georgani-
seerd door de Hengelose Ondernemersvereniging, staan als op de tra-
ditionele kerstmarkt bij de Willibrordkerk.

Hengelo - Uitslagen SV Quintus 
27 november:
Quintus B1 - Minerva B1: 7 – 13; 
Quintus A1 - Apollo A1: 10 – 14.

H a n d b a l
Kijk en koop bij onze adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!
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afd. Dialect

Wat is: A.  Loch, locht: lucht, hemel: 
  1) “Wat ne loch”. Wat een stank. 
  2) “Twee vrömde varkens in één schot kriegt dezelfde loch”.  
   Zeg i’j u man te geven dat wee met slechte leu umme-  
   geet zich daoran anpast”. 
  3) “Hee hef de loch lege hangen”. Zijn broek zakt af.

 B. Doonboer: De buurman van. 
  “De doonboer is de boer met peerd, dèn bi’j ‘n starfgeval   
  alles regelden, zoas ‘t angeven oop ‘t gemeentehuus, 
  de misse bestellen en de liekwagen rienn”.

 C. Iepe: Korte handbijl met breed blad. 
  “Lank m’j efkes ow iepken”.

Antwoorden
We’j nog van too?

Tijdens het jaarlijkse festival ‘Dickens 
in Bronkhorst’ wordt de klok onge-
veer tweehonderd jaar teruggedraaid. 
De inwoners van Bronkhorst hebben 
zich gehuld in de kleding van die tijd. 
In het Gelderse stadje zijn tal van ac-
tiviteiten georganiseerd die de gasten 
in kerststemming brengen. En uiter-
aard is er het wereldberoemde ver-
haal ‘A Christmas Carol’ van Charles 
Dickens. In de kapel wordt dit ver-
haal van Dickens opgevoerd. Dit jaar 
is dat al weer voor de 22ste keer. De 
poppenvoorstelling is een initiatief 
van Peter en Lidy Noort en hun kin-
deren Bart, Marjoleine en Wouter. 
Alle attributen die tijdens het spel 
worden gebruikt, zijn door henzelf 

en enthousiaste vrienden ontworpen 
en gemaakt: 36 poppen, de kast, de 
vele decors en de attributen. 
In het Dickensmuseum zijn prachtige 
beelden te zien van de Britse schrijver 
en tal van zijn verhalen. In het thea-
ter wordt op 17 en 18 december het 
verhaal over Ebenezer Scrooge door 
Sjef de Jong verteld en getoond met 
toneelspel. 
De horeca en andere winkeliers/on-
dernemers in Bronkhorst zijn ook 
dit weekeinde geopend. Op het plein-
tje bij de kapel staat een bescheiden 
kerstmarkt opgesteld en overal is al-
les in kerstsfeer gebracht. Vuurkor-
ven, een kerststal met levende dieren 
en zangkoren maken het beeld com-

pleet. Tijdens het festival worden in 
de kapel van Bronkhorst vijf voor-
stellingen gegeven van ‘A Christmas 
Carol’. Deze voorstellingen beginnen 
zaterdag 17 december om 13.00, 
15.00 en 17.00 uur. Zondags worden 
de voorstellingen gegeven om 14.00 
en 16.00 uur. De voorstelling duurt 
ongeveer één uur en is voor volwas-
senen en kinderen vanaf 6 jaar. 
Kaarten kosten 8 euro per stuk, kin-
deren t/m 12 jaar betalen 5 euro. Re-
serveren kan via Peter en Lidy Noort, 
tel. (0548) 61 56 74, via de website: 
www.scrooge-marley.nl of e-mail 
poppenspel@scrooge-marley.nl
Het Dickensmuseum en -theater is 
tijdens het festival geopend vanaf 
10.00 uur. Sjef de Jong geeft voor 5 
euro doorlopend voorstellingen van 
twintig minuten. Kinderen onder 8 
jaar gratis. 
Voor info: info@dickensmuseum.nl 
of www.dickensmuseum.nl

Schoorsteenvegers, straatschoffies en welgestelde heren

Bronkhorst opnieuw in teken van 
Charles Dickens

Bronkhorst - Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland, staat in 
het weekeinde van 17 en 18 december opnieuw in het teken van de 
beroemde schrijver Charles Dickens. Reis terug in de tijd en stap in de 
wereld van schoorsteenvegers, straatschoffies en welgestelde heren. En 
wie geluk heeft komt zelfs Ebenezer Scrooge in levende lijve tegen.

Het Dickensfestival in Bronkhorst, 200 jaar in de tijd terug.

Het betreft een Klassiek schilderij 
van behoorlijk formaat welke in de 
stijlvolle omgeving van bijvoorbeeld 
(Achterhoekse) landgoederen zorgt 
voor de juiste impressie en daar vol-
ledig tot zijn recht zal komen. Het 
grote werk biedt een sfeervol tafereel 
van twee bosfazanten, uitgewerkt in 
de kenmerkende Klassieke stijl van 
Roorda. Wordt er tegenwoordig graag 
in pasteltinten en met nieuwe exoten 
gewerkt in de WildlifeArt; Cees Roor-
da blijft de bronzen herfstsfeer trouw 

en werkt graag met de gouden tinten
die de Nederlandse natuur zo typeert.
Wat dit grote schilderij extra bijzon-
der maakt, is dat het omlijst is in een
zeer oude, barokke lijst voorzien van
traditioneel bladgoud. 

Het werk is nog tot 9 januari aanwe-
zig in De Gouden Karper, hierna zal
het getoont worden in de Galerie van
Roorda, Galerie monument De Witte
Hemel te Drempt. Meer informatie
www.atelierdewittehemel.nl

Bijzonder schilderij Roorda 
in De Gouden Karper

Hummelo - Met de start van het wildseizoen deze herfst, is de expositie
van het werk van de bekende WildlifeArt Kunstschilder Cees Roorda
in De Gouden Karper te Hummelo al zeer vaak bewonderd en zijn er
diverse schilderijen verkocht. Vanaf maandag 21 november is een bij-
zonder schilderij toegevoegd aan deze expositie.

Klassieke stijl van WildlifArt in barokke lijst: Cees Roorda bij de Bosfazanten.

Een unieke combinatie dit jaar van 
het voor deze gelegenheid openge-
stelde authentieke Atelier De Witte 
Hemel te Drempt. Hierbij wordt het 
boerderijmonument in combinatie 
met de expositie van Cees Roorda en 
Ars Nostra toegankelijk voor publiek. 

Tijdens de expositie is het monument 
helemaal te bezichtigen, want deze is 
verweven met de oude ruimtes. Te-
vens kunnen bezoekers de warme 
kerstsfeer tijdens hun bezoek aan de 
expositie van het oude erfgoed erva-
ren. Er is een Kerst-theeschenkerij en 

er zijn Kerstspecialiteiten te koop zo-
als Livarproducten, Kerstkaarsen en 
andere sfeerproducten. De expositie 
op De Witte Hemel, Wittehemel-
weg 23, 6996 AX Drempt, telefoon 
(06) 22 385 230, is gedurende deze 
twee dagen te bezoeken van 11.00 
tot 17.30 uur. Voor meer informatie: 
withemel@xs4all.nl Meer informatie 
over activiteiten van Atelier Galerie 
De Witte Hemel staat op de website 
www.atelierdewittehemel.nl

Kerstexpositie 10 en 11 december 2011

Galerie De Witte Hemel

Drempt - WildlifeArt Kunstschilder Cees Roorda en Realisten Kunst-
groep Ars Nostra houden op 10 en 11 december een gecombineerde ex-
positie in Galerie en Monument De Witte Hemel. Beide dagen geopend 
van 11.00-17.30 uur.

Galerie Monument De Witte Hemel.

Om 13.30 uur wordt de Kerst-inn 
begonnen met een optreden van het 
Concordia. Saxofoonkwartet. Terwijl 
buiten blazers het kenmerkende ge-
luid van de midwinterhoorn laten 
klinken, kan binnen naar bekende 
en minder bekende kerstliederen 
worden geluisterd. Koren zoals Re-
born uit Wichmond, het Vocaal Oc-
tet Duzz, Zanglust uit Drempt, het 
Parochiekoor samen met het Hen-
gelo’s Gemengd Koor en Steenrewalt 

uit Steenderen zullen een keur aan
kerst- en adventsliederen ten gehore
brengen. Terwijl binnen genoten kan
worden van het optreden van de ko-
ren worden op het kerkplein allerlei
artikelen aangeboden, die thuis een
bijdrage kunnen leveren om ook daar
de kerstsfeer te verhogen.

Natuurlijk zijn er ook warme hapjes
en drankjes die maken dat het een
gezellige middag wordt. 

De mensen van Willibrord Cultureel
hebben er veel werk van gemaakt om
de donkere dagen voor Kerstmis wat
op te vrolijken.

Willibrorduskerk te Hengelo 
Van Advent naar Kerst
Hengelo - Op zondagmiddag 11 
december is in en om de Henge-
lose Willibroduskerk een muzi-
kale middag in kerstsfeer.
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Deze zomer kreeg Marian Zuidema 
te horen dat Lisette Meissner wilde 
stoppen met de winkel, om tijd vrij 
te krijgen voor andere leuke dingen. 
Na goed te hebben nagedacht, besloot 
Marian het bedrijf over te nemen. 
Het ondernemerschap is haar niet 
vreemd. Haar vader heeft een eigen 
zaak en is daar nog steeds actief in 
aan het werk. “Hij kan niet zonder,” 
lacht ze. “Hij was gelijk enthousiast 
en is apetrots. Ik heb altijd bij hem 
gewerkt, daar heb ik het geleerd.” 
Marian deed vijf dagen per week ad-
ministratief werk. “Ik zat ook vijf da-
gen in de week achter de computer 
en dat is intensief,” vertelt Marian. 
“Het was nu de tijd om het op een 
andere boeg te gooien.” Vanaf 1 de-
cember gaat ze actief aan de slag in 
de winkel. 
Aan de Wolfstraat, waar Marian en 
haar man Andries wonen, houden 
ze paarden. Voordat ze naar kantoor 
ging, moest ze vroeg op om de dieren 
te verzorgen.“Daar heb ik nu dan 
voor dat de winkel open gaat ook nog 
tijd genoeg voor.” 
Op twee adressen blijft Marian in 
loondienst voor de administratie. 
“Dat werk kan ik zelf inplannen en 
als het werk klaar is, is het goed.” 
Haar baan in Velp heeft ze opgezegd. 
“Dat vonden ze helemaal niet leuk, ik 
heb daar zes jaar gewerkt. Dan weet 
je overal van.” Haar oud-collega’s en 
werkgever komen wel op de officiële 
opening even kijken in de winkel. 
“Ik ga wel wat dingen veranderen,” 
vertelt Marian Zuidema enthousiast. 

“De snuisterijenhoek wordt kleiner 
zodat er een zithoek kan worden in-
gericht, waar ik de klant een kopje 
koffie kan aanbieden.” Als de man, 
waarvan de vrouw rustig wil rond-
kijken, een kopje koffie wil drinken 
en wat lezen, is dat mogelijk. Doch-
ter Daphne leert etaleren op school 
en die mag de etalage van tijd tot tijd 
opnieuw inrichten. “Mensen die hier 
vaker langlopen, zien dan elke keer 
wat anders,” legt ze uit. Ander doch-
ter Jantine zit in de marketing en dat 
komt misschien ook nog van pas. 
Marian Zuidema heeft onlangs ken-
nisgemaakt met het Ondernemers-
gilde in Bronkhorst en ook het aan-
staande Dickens Festival zal ze actief 
meemaken. “Ik vind het hier fijn,” 
besluit Marian. “Heel veel mensen 
steken het veer over en wandelen 
hier rond. Deze toeristen komen in 
de winkel, maar er is ook een groot 
vaste klantenbestand.” 

Bronkhorst Downtown heeft alles 
wat met Engeland, Ierland en Schot-
land te maken heeft, zoals Barwick 
Tweeds jasjes voor dames en heren, 
Kilkenny Woollen Mills lambswool 
truien en sjaals, ribcord broeken en 
leren laarzen van bijvoorbeeld John 
Bardale. De groothandel is in Warns-
veld. “Lekker dichtbij,” vindt Marian. 
“Als ik artikelen nodig heb, kan ik 
die voor openingstijd nog ophalen.” 
Er zijn 44 Town & Country Stores 
in Nederland. “Zij hebben allemaal 
de landelijke Town & Country stijl, 
veelal in de kleuren bruin, groen en 

warm rood.” Een hoekje is ingericht 
met snuisterijtjes, zoals fotolijstjes, 
hangertjes, servetringen en servies-
goed. Alles in stijl van het landelijke 
buitenleven. 

Bronkhorst Downtown aan de Onder-
straat 8/A, 7226 LD Bronkhorst is in 
de wintermaanden geopend van don-
derdag tot en met zondag van 12.00-
16.00 uur, in de zomermaanden van 

dinsdag tot en met zondag van 11.00-
17.00 uur. 

Meer informatie via de website 
www.bronkhorstdowntown.nl.

Bronkhorst Downtown over in andere handen

Marian Zuidema start 1 december
Bronkhorst - De Town & Country Store Bronkhorst Downtown in het 
stadje Bronkhorst gaat vanaf 1 december verder met een nieuwe eige-
naar. Marian Zuidema, al jaren vaste klant van deze winkel, gaat de 
uitdaging aan om zelf de winkel te gaan runnen.

Marian Zuidema voor haar winkel Bronkhorst Downtown.

Drogisterij De Vijzel biedt modieuze 
sjaals in diverse kleuren en dessins. 
Voor 5 euro kunnen klanten een 
unieke surprise tas kopen, waar bij-
voorbeeld douchegel, make-up, sham-
poo, geurtje enzovoorts inzitten. Nog 
extra verrassend is dat er in een aan-
tal tassen een waardebon zit voor een 
gratis pak VITAL Colors haarkleuring. 
Het Geschenkenhuis Beuseker heeft 
een leuke aanbieding met gegraveerd 
glas, zoals een sfeerlichtje met gegra-

veerde tekst ‘Prettige Feestdagen’. 
Mooie kerststukken en kerstbomen 
in alle soorten en maten zijn te zien 
en te koop bij de stand van Bloemen-
boerderij Groot-Roessink. Bij Colinda 
Wolters van Borduurhuis Steenderen 
zijn kerstservetten te koop, die kun-
nen worden geborduurd met een ei-
gen naam of tekst. De kerstmutsen 
met geborduurde naam zijn natuur-
lijk ook weer verkrijgbaar. 

’t Nagelhuuske werkt deze dag voor 
Pink Ribbon. Er is keuze uit Glitter-
nagels, nailart, en nagels lakken. Ver-
rassende kleding, hoeden en sjaals 
zijn te vinden bij Tine Mode. Hobby 
demonstraties worden gegeven door 
Suus Hobby Shop, zoals sieraden, 
kaarten en decoratie maken. 
Vleesboerderij Garritsen heeft geen 
kiloknallers, geen voordeelweken en 
geen megastallen, maar eerlijk vlees 
voor een eerlijke prijs. Kampioens-
bakker Paul Berntsen biedt onder 
andere heerlijke versgebakken olie-
bollen, kerststollen, kerstkransjes en 
appelbeignets. 

Bij een aankoop kunnen klanten me-
dedingen naar een kerststuk. Deze 
actie wordt mogelijk gemaakt door 
de fa Groot Roessink.

Kerstsfeer bij Beuseker en De Vijzel

Steenderen - Zaterdag 10 december wordt het wederom gezellig ge-
maakt op de stoepen bij Geschenkenhuis Beuseker en Drogisterij De 
Vijzel. Verschillende kramen staan opgesteld, waar allerhande sfeer- 
en kerstspullen te koop zullen zijn. Medewerking wordt verder ver-
leend door Bloemenboerderij Groot-Roessink uit Hengelo Gld., Bor-
duurhuis Steenderen en ’t Nagelhuuske uit Steenderen, Vleesboerde-
rij Garritsen uit Toldijk, Tine Mode en Suus Hobby Shop uit Vorden en 
Kampioensbakker Paul Berntsen uit Didam.

Bij Elly en Ans wordt een gezellige kerstmarkt gehouden.
Iedere vrijdag, zaterdag en zondag is 
de kerk - die volledig in kerstsfeer is 
ingericht en verlicht - van 11.00 tot 
17.00 uur geopend voor bezoekers 
(behalve op de zondagen 1e Kerstdag 
en Nieuwjaarsdag) en daarnaast van 
maandag 26 tot en met zaterdag 31 
december 2011.
In 2012 is het museum geopend van 

maandag 2 tot en met zondag 8 janu-
ari 2012.
Dit jaar exposeren Truus Burgers uit
Beesd en Mimi Winkels uit Borculo
een groot aantal van de door hen zelf
vervaardigde kerststallen en kerst-
groepen, waaronder een uniek kerst-
dorp uit de Franse Provence. Boven-
dien zijn er mooie oude kerstgroepen
te bewonderen van Henk Ensink uit
Deurningen en groepen die het Hei-
ligenbeeldenmuseum zelf in bezit
heeft. De grote door Pierre Cuypers
zelf vervaardigde kerstgroep die bij
de kerk behoort, ontbreekt natuur-
lijk ook niet. Ook is een educatief
kerstklankbeeld te zien, dat het ou-
de klankbeeld over de Kerststal van
Bethlehem vervangt. 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Kerstgroepen-
tentoonstelling

Kranenburg/Vorden - De St. 
Antonius van Paduakerk - 
de oudste Cuyperskerk - in 
Kranenburg(tussen Vorden en 
Ruurlo) heeft vanaf vrijdag 9 de-
cember 2011 tot en met zondag 
8 januari 2012 haar deuren weer 
geopend voor de traditionele 
expositie van kerstgroepen en 
kerststallen.



Voor de laatste keer dit jaar laten we alle relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis 
bladen Contact, Groenlose Gids en Elna kennis maken met culinaire geneugten. Iedere maand heeft 
een ‘restaurant van de maand’, vaak zelfs in uw eigen omgeving, een Weevers 3-gangen menu 
aangeboden voor een aantrekkelijke prijs. Nu kunt u zich voor de laaste keer aanmelden voor een 
gratis diner. Deze maand bij ‘t Hof van Gelre in Lochem. 
Dit gratis diner voor twee personen zal worden verloot onder degenen die zich hebben aangemeld via 
de website .

Het menu van de maand is, evenals alle informatie, te vinden op de genoemde website. De kok’s van 
de deelnemende restaurants geven u echter een kijkje in de keuken: Van één van de gerechten wordt 
een uitgebreide beschrijving gedaan om het ook thuis te kunnen bereiden. Deze beschrijving en ook de 
te gebruiken ingrediënten zijn vermeld op deze pagina (soms is de beschrijving wegens de omvang in 
de krant beperkt weergegeven; de volledige beschrijving is dan te vinden op de website 

RESTAURANT VAN DE MAAND

Deze decembermaand is het al weer de laatste keer 
dat u van een Weeversmenu kunt genieten en de 
mogelijkheid heeft om een diner voor twee te winnen. 
Toch moeten we zeggen dat we voor u deze maand, 
met z’n huiselijke warmte en gezelligheid, een wel heel 
geschikte plek kunnen aanbevelen. Een plek omringd 
door natuurschoon. Een plek waar je na een lekkere 
wandeling over de Lochemse berg gastvrij wordt 
ontvangen maar waar men beslist geen gebaande paden 
bewandelt. Een plek voor mensen die zich echt een 
keer lekker willen laten verwennen: ’t Hof van Gelre in 
Lochem. Dit Hotel Restaurant heeft veel te bieden 
en is bekend om haar vele bijzondere arrangementen en 
events al dan iniet in combinatie met een overnachting te 
boeken. Zo organiseert men bijvoorbeeld op 
18 december kerstbrunch met een optreden van 
First Lady of Jazz Rita Reys. Zoekt u een zakelijke 
trainingslocatie of wit u een presentatie geven: ’t Hof 
van Gelre beschikt over alle faciliteiten om u behulpzaam 
te zijn en het u naar de zin te maken.
Laat u verwennen. Zie www.hofvangelre.nl

Hoofdgerecht. Aantal personen: 4. Bereidingstijd: 1 uur.

800 gr. wildzwijnsrack | 300 ml wildfond | 3 takjes rozemarijn van 10 cm. goed gewassen | 125 
gr. boter koud, in kleine stukjes | 100 ml rode wijn | beetje aardappelzetmeel (om te binden) | zout en versgemalen zwarte 
peper. Voor de kruidenkorst: 50 gr. boter | 50 gr. gemengde kruiden, zoals bieslook, kervel en peterselie | 50 gr. geraspte 
oude kaas | 100 gr. wit broodkruim.

Voor de korst: maal de ingrediënten in een keukenmachine tot een gladde massa. Rol uit tot 3 mm 
tussen twee stukken huishoudfolie en rol op. Leg in de vriezer om hard te worden. Verhit 50 gr. boter en bak het wild-
zwijnsrack rondom bruin aan en laat afkoelen. Giet het bakvet uit de pan en blus af met rode wijn en bouillon. Schraap 
alle aanbaksels goed los.Laat twee takjes rozemarijn 15 minuten op laag vuur zachtjes trekken. Haal van het andere 
takje de naalden en hak ze fi jn. Passeer de rodewijnsaus door een zeef, doe terug in een pan en laat tot een derde inkoken 
op laag vuur. Voeg al kloppend beetje bij beetje de boter door de saus en voeg de gehakte rozemarijn toe. Breng op smaak 
met zout en peper. Dep het vlees droog met keukenpapier. Haal de kruidenrol uit de vriezer en snij deze in repen die net zo 
breed zijn als het vlees. Leg ze op het vlees. Doe het geheel over in een vuurvaste schaal en zet in een matig warme oven 
van 160 0C (gewone oven). Bak tot gaar, maar nog een beetje rosé van binnen. Controleer de gaarheid met de punt van 
een scherp mes.

Soep naar keuze

|

Wildzwijnsrack met kruidenkorst

|

 Nagerecht naar keuze van de menukaart

 32,50

Svp voortijdig reserveren
info@hofvangelre.nl

www.hofvangelre.nl | Nieuweweg 38 | 7241 EW Lochem | 0573 253 351

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



Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekadres: 

HELP MEE: SPOEL GEEN MEDICIJNEN 
DOOR GOOTSTEEN OF WC

NIEUWSPAGINA NOVEMBER 2011 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

Volg ons nu ook op Twitter! 

(twitter.com/WaterRijnIJssel)

Steeds meer medicijnen in oppervlaktewater

BEKENDMAKINGEN

UW WATERSCHAP ONLINE: OPROEP VOOR BURGERPANEL

22 december:



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor  
slE redeom njim 

Voor een relatie in de omgeving van Varsseveld zijn wij opzoek 
naar een:

TEAMLEIDER METAAL M/V
Fulltime - vacaturenummer; VIO863030

De teamleider heeft de leiding over de assemblage medewer-
kers en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werk-
zaamheden conform de planning. Je bewaakt de voortgang, 
lost problemen op en doet de nodige aanpassingen. Als team-
leider ben je verantwoordelijk voor een juiste personele bezet-
ting en beschikbaarheid van materialen, zorg je voor een goede 
afstemming met engineering, projectmanagement en montage, 
zorg je voor onderhoud van productiemiddelen en zie je toe op 
naleving van ARBO regels. Je voert voortgangs- en beoorde-
lingsgesprekken en rapporteert aan het hoofd Productie.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO+ werk- en denk-
niveau, is technisch opgeleid en heeft bedrijfskundig inzicht. Je 
hebt kennis van en ervaring met de assemblage van complexere 
producten en het aansturen en motiveren van mensen. Je bent 
verantwoordelijk en zelfstandig en in staat om goede relaties te 
onderhouden met andere afdelingen.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: 
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER INTERNAL SALES M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VCP862840
 
Werkzaamheden
Je onderhoudt contacten met de sales office en klanten, geeft 
advies bij het selecteren van instrumenten, verwerkt verkooporders 
tot interne productieopdrachten en bewaakt de levertijden.

Functie eisen
- Afgeronde technische MBO opleiding;
- Gevoel voor commercie;
- Uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden;
- Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal;
- Accurate en flexibele instelling.

 

ZELFSTANDIG METAALBEWERKER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK862810
 
Werkzaamheden 
Je produceert aluminium kozijnen en deuren en bent medeverant-
woordelijk voor de productie van de specials. Het bewerken/frezen/ 
lassen van staal en aluminium profielen.
 
Functie eisen
- MBO- WTB niveau;
- Ervaring met het werken en programmeren van CNC machines;
- Ervaring met laswerkzaamheden is een pré;
- Nauwkeurig, accuraat en zelfstandig kunnen werken.

INTERNATIONAL APPROVAL ENGINEER M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VCP861610

Werkzaamheden
Je adviseert in deze functie het management over uitbreiding, 
aanpassing en vernieuwing. Implementeert en onderhoudt het 
productnormenregister. Assisteert de afdelingen
 
Functie eisen
- Afgeronde technisch commerciële HBO opleiding of gelijkwaardig;
- Uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden;
- Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal;
- Accuraat, pro-actief en flexibel.

PROJECTMEDEWERKER LEAN 
MANUFACTURING M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO860879
 
Werkzaamheden
In deze functie voer je projecten uit op afdelingsniveau, waarbij je 
optreedt als projectleider. Daarnaast neem je deel aan projecten 
op organisatieniveau. Je analyseert systemen en werkprocessen, 
beoordeelt deze op effectiviteit en efficiency en formuleert knel-
punten. Je stelt een plan van aanpak op voor de implementatie en 
voert dit na goedkeuring uit. Vooralsnog ligt de focus op projecten 
m.b.t. Lean Manufacturing. Dit houdt in het plannen en organiseren 
van diverse activiteiten, begeleiding van de OEE implementatie en 
interpretatie, bewustwording creëren in het zien van verliezen en 
het signaleren van knelpunten. Hiervoor draag je de juiste filosofie 
uit, begeleid en train je medewerkers in deze technieken en helpt 
hen dit onderdeel te maken van de dagelijkse werkzaamheden. 
 
Functie eisen
- Afgeronde opleiding op HBO niveau, bijv. bedrijfskunde;
- Analytisch, kunt gestructureerd werken en ziet kansen en moge-

lijkheden;
- Leidinggevende capaciteiten;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden;
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord 

en geschrift.

FIELD SERVICE ENGINEER M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VCP861610

Werkzaamheden
Als field service engineer houd jij je bezig met het verhelpen van 
besturingstechnische en mechanische storingen aan installaties 
of machines op locatie, het bespreken van de opslag van het pro-
bleem bij de klant, het opsporen van storingen in het proces van 
de apparatuur en het zonodig aanpassen van hard- en software, het 
zelfstandig en in teamverband uitvoeren van revisiewerkzaamheden, 
het formatteren en harde schijf vervangen van onderdelen en het 
uitvoeren van inspectie- of servicewerkzaamheden.
 
Functie eisen
-  MTS specialisatie elektrotechniek of besturingstechniek;
-  Kennis van PLC’s (Siemens S7);
-  Kennis van Electro en hardware;
-  Kennis pneumatiek en hydrauliek;
-  Bereidheid tot reizen (internationaal);
-  Goede beheersing van de Engelse taal.

Wopa B.V. is al ruim 50 jaar actief in constructie, mechanisatie, loonwerk en 
grondverzet. Wij hebben vestigingen in Harreveld en Zieuwent. Met ongeveer 
50 medewerkers zorgen wij voor kwaliteit en klanttevredenheid.
In Harreveld zijn wij actief in de hoefverzorging voor runderen. Zo ontwerpen 
en construeren wij o.a. metalen hoefverzorgingsboxen voor veepedicures, 
bedrijfsverzorgingsdiensten en veehouders.

Ter ondersteuning van onze constructie-afdeling zijn wij op zoek naar een 

gemotiveerde:

TEKENAAR CAD m/v
De functie omvat het op de computer tekenen van onze hoefverzorgingsboxen 
en de onderdelen daarvan. Het betreft hier het tekenen van ons bestaande 
artikelbestand als ook ondersteuning van onze productontwikkeling.
Het tekenprogramma waarmee wij werken is SolidWorks. 

Wij zoeken:
-  Een medewerker op MBO-niveau die interesse heeft in metaal- en werktuig-

bouw.  
-  Een medewerker die zowel zelfstandig als in teamverband goed kan functio-

neren.
- Kennis van en ervaring met het tekenprogramma is een pré. 
-  
Wij bieden:
-  Een goed salaris, op basis van de CAO L.E.O., mede afhankelijk van leeftijd 

en ervaring.
- Een zeer afwisselende baan met veel ruimte voor eigen initiatief.
- Een prettige werksfeer in een informele werkkring.

Uw reactie kunt u richten aan:

Postbus 44, 7130 AA  Lichtenvoorde, t.a.v. dhr. L. Donderwinkel
Telefoon: 0544-372415
Meer informatie over ons bedrijf vindt u op www.wopa.nl

Taveerne
“de Wildenborcherhof”

Om ons enthousiaste, gemotiveerde team uit te 

breiden, zijn wij op zoek naar een:

Parttime kok m/v 
(20 a 25 uur per week)

Kun jij zowel in teamverband als zelfstandig 

werkend ambachtelijke gerechten bereiden voor 

diners als ook buffetten. Ben jij alle dagen inzet-

baar, ook de weekenden, zodat wij jouw flexibel 

kunnen inplannen. Beschik jij over creativiteit, 

goede communicatieve vaardigheden, stressbe-

stendigheid en heb je relevante ervaring in de 

keuken. Dan ben jij de geschikte persoon.

Parttime Interieurverzorgster 
(minimaal 20 uur per week)

De werkzaamheden bestaan o.a. uit interieur-

verzorging in het horecabedrijf en woonhuis. In 

combinatie met deze werkzaamheden kan ook het 

oppassen op een kindje van 2,5 jaar tot deze func-

tie behoren. Wij zoeken dus iemand die flexibel 

is, het werk ziet liggen, oog heeft voor netheid en 

het ook leuk vindt om op te passen. De uren zijn 

gedeeltelijk vast, overige flexibel.

Herken jij jezelf in de één van de bovenstaande 

vacatures, stuur dan je brief of mail met motivatie 

en C.V. naar:

Taveerne “de Wildenborcherhof”

t.a.v. L. van Ark-ter Harmsel

Wildenborchseweg 19, 7251 KB Vorden

paulvanark@hotmail.com

Voor meer informatie: www.wildenborcherhof.nl 

of tel: 06-10841673



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 48 van 28 nov. 
t/m 3 dec. 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

WEEKAANBIEDINGEN

Kom nu je 
schoentje zetten
tot zaterdag 3 december.

Sinterklaas komt 
met pieten op 
zaterdagmiddag 3 dec. 
van 13.00 tot 16.00 uur 
in de winkel.


