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Zondag 7 december is er ’s avonds een
bijzondere viering uitgaande van de
Raad van Kerken. Deze oecumenische
dienst zal in het teken staan van Ad-
vent: de tijd waarin we ons voorberei-
den en uitzien naar het naderende
Kerstfeest. De voorganger in deze vie-
ring is ds. J. Kool en er is muzikale me-
dewerking van de Chr. gemengde
zangvereniging 'Excelsior' o.l.v. dhr. P.
Rouwen. Het orgel wordt bespeeld
door dhr. J. Buunk. De collecte is be-
stemd voor Solidaridad. Deze viering
zal gehouden worden in de Gerefor-
meerde kerk. De Raad van Kerken no-
digt een ieder van harte uit.

Adventsviering
Raad van Kerken

Terwijl er volop bij de baan wordt ge-
werkt, kijken voorzitter Hennie Reind-
sen en secretaris Alex Aalderink trots
terug op het afgelopen (korte) schaats-
seizoen. Toen kon er in Vorden vlak
voor de kerst vijf dagen achtereen wor-
den geschaatst. Alex Aalderink: ‘Onze
penningmeester André Willems kreeg
toen zelfs ‘dollartekens’ in de ogen,
want er werd de gehele dag door ge-
schaatst en dat leverde ons een leuk be-
drag aan entreegelden op’, zo zegt hij
lachend. 
Wat in 2007 ook ‘telde’ , de ijsbaan in
Vorden was de eerste baan die in de
Achterhoek open ging, waarover Bor-
culo (die veelal haantje-de-voorste is)
danig de smoor over in had! De vereni-
ging in Vorden kent een elfkoppig be-
stuur (Hennie Reindsen, Alex Aaalde-
rink, André Willems, Gerard Beck, Ka-
rin Broekman, Marinus Groot Jebbink,
Geurt Harmsen, Ton Groot, Henk Vis-
schers, Arjan Mulder en Anneke de
Vries.) Volgens Hennie Reindsen en
Alex Aalderink is een dergelijk (groot)
aantal bestuursleden geen overbodige
luxe. Wanneer er daadwerkelijk ge-
schaatst kan worden, dan zijn er op en
rondom de baan van s’morgens vroeg
tot s’avonds laat veel ‘mensen handen’
nodig om alles in goede banen te lei-
den. De club heeft de weilanden aan
het Hoge al vanaf 1965 als ijsbaan in
gebruik.
Begin zestiger jaren (en ook daarvoor
en daarna) stroomde de Vordensebeek
(thans Baaksebeek) regelmatig over. Bij

vriezend weer werd druk op de onder
gelopen weilanden geschaatst. Bertus
Maalderink die aan het Hoge woonde
en vanuit zijn woning al die schaatsen-
de mensen zag, kwam toen op het idee
om een ijsvereniging op te richten. Hij
nam contact op met Geurt Harmsen,
die ook in de buurt woonde en zie de
‘IJsvereniging Vorden ‘werd een feit.
Menig Vordenaar heeft hier de afgelo-
pen (ruim) 40 jaren zijn/ haar rondjes
kunnen draaien. Bovendien hebben
daar veel kinderen hun eerste ‘schre-
den’ op het ijs gezet. Alex Aalderink:
‘Het weiland hier kan binnen 24 uur
onder water worden gezet. Drie nach-
ten vorst van acht graden, of bijvoor-
beeld vier dagen van 5 tot 6 graden en
er kan geschaatst worden. Dan moet
het natuurlijk overdag ook vriezen’, zo
zegt hij. Hennie Reindsen: ‘De weilan-
den liggen in de luwte van het dorp,
het water in de Baaksebeek is kouder
dan het grondwater. Lopen de weilan-
den onder water en het begint te vrie-
zen, dan kan er inderdaad al heel
gauw geschaatst worden’. 
De afgelopen jaren stond er naast de
baan een klein (wel multifunctioneel)
gebouw, echter het voldeed aan lang
niet meer aan de eisen. Hennie Reind-
sen: ‘We hebben een paar jaar geleden
bij de gemeente geïnformeerd of er
niet ergens een oud schoolgebouw
voorhanden was. Op gegeven moment
kregen we een tip dat het schoolbe-
stuur in Baak van een oud noodge-
bouw afwilde. Dat hebben wij toen

voor een symbolisch bedrag gekocht.
Ons bestuur is een club van vrijwilli-
gers, hobbyisten die dit werk graag
voor de Vordense gemeenschap doen.
Met behulp van een aantal andere vrij-
willigers is het schoolgebouw in Baak
afgebroken en vervolgens hier weer op-
gezet. Ook hebben ons een twintigtal
sponsors op allerlei manieren (materi-
aal e.d.) ondersteund, zodat we thans
over een prachtig gebouw beschikken.
Je ziet het, ook vandaag zijn er een aan-
tal bestuursleden druk in de weer met
timmeren, schilderen e.d. De bestuurs-
leden zijn allemaal erg handig. Wan-
neer wij in de toekomst nieuwe be-
stuursleden nodig hebben, moeten ze
wel over bepaalde vaardigheden be-
schikken’, zo zegt een trotse voorzitter
Hennie Reindsen. 
Over de financiële huishouding van de
club zegt Alex Aalderink het volgende:
‘De mensen die bij ons een abonne-
ment kopen zijn dan tevens automa-
tisch lid van de vereniging. Dat waren
er vorig jaar ruim 600. Een abonne-
ment in de voorverkoop aanschaffen is
uiterst lucratief. De kosten ( tot en met
10 december) bedragen dan namelijk
tien euro voor zowel volwassenen als
kinderen. Indien geen abonnement
dan betaalt met voor de drie afzonder-
lijke dagdelen (s’morgens van 10.00-
12. 00 twee euro),  s‘middags van 13.30
tot 16.30 drie euro en s’avonds van
19.00 tot 21.30 uur eveneens drie euro.
Mocht er komende winter niet ge-
schaatst kunnen worden, dan betalen
de abonnementhouders voor het sei-
zoen 2009/2010 slechts vijf euro’, aldus
Alex Aalderink die erop wijst dat in het
nieuwe clubgebouw het gehele
schaatsseizoen tegen aantrekkelijke
prijzen ‘tweede-hands’ schaatsen ge-
kocht kunnen worden.

Bestuur IJsvereniging Vorden

'Laat winter maar komen, 
wij zijn er klaar voor' !

Vorige week, alom optimistische gezichten bij de bestuursleden van de
ijsvereniging ‘Vorden‘. De weersvoorspelling duidde op een naderende
winter. Sneeuw, nachtvorst en zelfs overdag temperaturen net onder het
vriespunt. Helaas voor de schaatsliefhebbers, na een paar dagen weer
oplopende temperaturen en konden de schaatsen voorlopig nog even in
‘het vet’ blijven.

Bestuursleden v.l.n.r : Alex Aalderink, Marinus Groot Jebbink, Karin Broekman en Hennie Reindsen

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3
Amaryllissen

€5.00

Gld.nieuws

Goedkoper 
wonen in 
Gelderland

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Zie provinciepagina’s  4 en 5

Grolsch pijpjes of beugels € 8.49
alleen op vrijdag 5 december € 6.99
(bij besteding van € 25,00 aan boodschappen)

Gehaktschnitzels 5 stuks € 3.99
Gourmetschotel 500 gram  € 5.99
Elke zaterdag oliebollen van Bakker Henry Scholten!

Op Woensdagmiddag 3 december tussen 15.00 en 17.00 uur
kunnen alle kinderen met een Sinterklaashoed langs komen
voor een verrassing, ook maken we dan leuke Sint tractaties!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Dagmenu’s
3 t/m 9 december 2008 

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

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

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

Woensdag 3 december 
Champignonsoep/ Boerenkool met spekjes, rookworst
en zuurgarnituur en jus.

Donderdag 4 december 
Zuricher geschnetzeltes van kip met rösti en groente/
chocolademousse met slagroom.

Vrijdag 5 december
Knoflooksoep/Zalmfilet met dille saus, rijst en rauwkost-
salade.

Zaterdag 6 december
Saté varkenshaas met pindasaus, frieten en groente/
ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 8 december
Wildbouillon/Hollandse biefstuk met kruidenboter,
aardappelen en groente.

Dinsdag 9 december
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met
slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

�Te koop gevraagd: IInboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 december 10.00 uur ds. J. Kool, 2 de advent,
Doopdienst; 19.00 uur Gezamenlijke adventsdienst Raad
van kerken in de Geref. Kerk ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 december 10.00 uur ds. J. v.d. Brink, Eindhoven;
19.00 uur Gezamenlijke adventsdienst Raad van kerken in
de geref. Kerk ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 december 10.00 uur dhr. J.F. van Ballegooien,
Winterswijk 2de advent.

R.K. kerk Vorden
Zondag 7 december 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 dec. 17.00 uur Eucharistieviering 2de advent
volkszang.
Zondag 7 december 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
6 en 7 december D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00.
Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur, alleen voor spoedgevallen.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen
bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd
in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewa-
king (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en
19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

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

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: 
April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.
Oktober t/m Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00 - 16.00 uur;
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur.

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; 
zaterdag 10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�De stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 69) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel. afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nr.'s. 0575-551486 en
0651380097.

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

�Lekker in uw vel? HHerbalife
uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69.

�Gevraagd: OOud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

�RRunners Vorden Iedere
donderdag en zaterdag. Do.
Recreanten 18.30 uur. Do.
Gevorderden 19.45 uur. Za.
Vroege vogels 8.30 uur. Start
bij Sporthal in Vorden.
http://www.runners-vorden.nl
Tel. 0575-552827.

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

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

�Heeft u ze al, de IJSBAAN-
ABONNEMENTEN. Voorver-
koop, Zie advertentie Contact
week 48. Meer informatie:
www.ijsvereniging-vorden.nl

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

Hoor wie klopt daar 
kinderen....

Vlaai v/d week

Pepernotenvlaai 
6-8 personen  € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,75

Weekend-aanbiedingen

Speculaasstaaf 
gevuld met amandelspijs € 2,95

Proefstol 
om alvast in de stemming te komen € 3,75

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

�Kom naar onze sfeervolle
boerderij de Wilghenhoeve in
Ruurlo voor diverse work-
shops. Liesbeth Schot, tele-
foon 0573 45 21 57,
www.wilghenhoeve.nl

�Beierse Berghondpups
geb. 20-10-'08. Leuke intelli-
gente kindvriendelijke fami-
liehonden 46-50 cm.
Cognackl. kortharige vacht,
donker gelaat. 0575-463664.

�Willibrorduskerk - Hengelo
Zondag 14 december vanaf
13.30 uur
Kerstmarkt op het kerkplein
Kerst-inn met muziek en
zang.

�Willibrorduskerk  -  Hengelo
Donderdag 18 december
20.00 uur
Kerstconcert 
Christelijk Mannenkoor Zel-
hem & Groot Vocaal Wehl
Entree gratis.

�Boedelverkoop uit woon-
boerderij. Kijk- en koopdagen
19, 20 en 22 december van
10.00 tot 16.00 uur. Nicolaas-
weg 12 te Halle. 06-5315450.

�Tango kwartet Rosa Rio
met Piazzolla progr. in Kultur-
hus Ruurlo op 7 dec. 15.30 u.
Kaarten à € 15 via
www.kunstkringruurlo.nl en
a.d. zaal.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit



Voor meer familieadvertenties
zie elders.

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

Dankbaar hopen wij op 12 december a.s. met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te herdenken.

Jan en Willie Rietman
Wij houden receptie van 14.30 tot 16.30 uur in
zaal ‘Den Bremer’, Z.E.-weg 37 te Toldijk.

December 2008
Vierakkersestraatweg 45
7233 SH Vierakker

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat, na afnemen-
de gezondheid, toch nog onverwachts van ons is
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder 

Jannetje van Zeeburg-van Klompenburg
Jampe

sinds 12 februari 2002 weduwe van
Jan van Zeeburg

* Doornspijk, † Vorden,
3 september 1919 25 november 2008

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de
mensen van Sensire en De Wehme voor hun goede
en liefdevolle zorg.

Gerrit van Zeeburg
Anke van Zeeburg-Janssen

Tom en Monique
Wessel, Ditte, Mara

Pim en Delia
Brent, Noor

Frank en Anouk
Floris, Jelmer

Geert Jan van Zeeburg
Albertine van Zeeburg-Bongers

Thijs
Marleen en Michel

Het Jebbink 11
7251 BH Vorden

De begrafenis heeft zaterdag 29 november plaats-
gevonden te Vorden.

Gratis dubbele punten
van uw Keurslager

Pak uw spaarpas er vast bij, want deze week
verdubbelen wij uw spaarpunten. 
Met de Keurslager spaarpas spaart u
voor maar liefst 32% contante spaar-
winst. Heeft u nog geen spaarpas?
Vraag er snel één aan in de winkel.
Op www.keurslager.nl leest u
meer over de voordelen van
ons spaarprogramma.

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

Duitse biefstukken met
GRATIS saus 4 stuks € 5.50

SPECIAL

Goldstar 100 gram € 2.30

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham
GRATIS 100 gram beenhamsalade

KOOKIDEE

Schouderkarbonade 4 stuks € 4.98

MAALTIJDIDEE

Macaroni 500 grams € 2.98

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

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

6 dec
AFROJACK

vrijdag 12 dec
TEENAGE PARTY
voor alle stappers t/m 15 jaar
20.00-24.00 uur - non alcohol

13 dec
ACHTERHOEKS
POPPODIUM

met: KIEK NOW US
AC DIXI

RADIOTEAM DOKO

Wij danken iedereen voor de belangstelling, fijne
brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze moeder en oma

Jannie de Vries

Als familie kunnen wij terug zien op een mooie en
waardige afscheidsdienst. Het is voor ons een fijne
en troostrijke gedachte dat onze moeder en oma in
haar leven niet alleen voor ons zoveel heeft bete-
kend.

Bert en José Weenink
Robert
Daniëlle

Annelien en Jacques van Hooijdonk

Vorden, december 2008

Heden is overleden mijn broer, zwager en oom

Jan Berenpas
echtgenoot van Gerda Berenpas-Bouwmeester

Vorden: G. Berenpas
H.J. Berenpas-Eijerkamp

Neven en nichten

Vorden, 30 november 2008.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Juliët 
18 november 2008. 

Zij weegt 3940 gram en is 52 cm lang. 

Rick Uffing en Dianne Groot Nuelend 

Hukkersdijk 1a 
7261 MN Ruurlo

Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden moch-
ten hebben, delen wij u mede dat, na een periode
van afnemende gezondheid van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze lieve zorgzame vader, groot-
en overgrootvader

Jan  Berenpas
echtgenoot van Gerda Berenpas-Bouwmeester

* Vorden, † Vorden, 
19 februari 1922 30 november 2008

Hij was tot het laatst positief en vol goede moed.

Vorden: G. Berenpas-Bouwmeester

Hengelo (Gld.): Wim en Anny Berenpas-Gotink
Ilse en Rudy

Demi
Ellen

Vorden: Alice en Frans van Gils-Berenpas
Sander
Pascal

Onze bijzondere dank gaat uit naar de huisartsen
Albers en Tanis en de medewerksters van de Thuis-
zorg voor de goede en liefdevolle verzorging.

Willem Alexanderlaan 15
7251 AW  Vorden

De dankdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op vrijdag 5 december om 11.00
uur in de Kapel van de Wildenborch, Kapelweg 1 te
Vorden.
Hier is van 10.30 tot 10.50 uur gelegenheid om
afscheid van Jan te nemen.

Aansluitend aan de dienst zullen we hem begelei-
den naar zijn laatste rustplaats op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Na afloop van de begrafenis kunt u ons condoleren
in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

We gaan ervoor, 
dapper heb je tot het laatste toe gestreden.
Maar dit oneerlijke gevecht
was niet te winnen.

Verdrietig maar dankbaar dat haar een verder lei-
den bespaard is gebleven, geven wij u kennis van
het toch nog onverwachte overlijden van onze lieve

Louise Telman
Enschede, Vorden, 
18 november 1939 30 november 2008

In liefde verbonden met Jan Berentsen

Jan Berentsen
Micky  

Familie Telman
Familie Berentsen

Onze speciale dank gaat uit naar huisartsenpraktijk
Albers en Tanis, het verplegend personeel van de af-
deling Longziekten en Oncologie en afdeling
4–Noord van het Spitaalziekenhuis te Zutphen, als-
mede de liefdevolle verzorging van de thuiszorg.

Deldensebroekweg 19
7251 RD  Vorden

Louise ligt opgebaard in de aula van het uitvaart-
centrum aan het Jebbink 4a te Vorden.
U kunt hier afscheid van haar nemen op donderdag
4 december van 19.00 tot 19.45 uur. Tevens bestaat
hier de mogelijkheid om de familie te condoleren.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 5
december om 12.30 uur in de aula van het Yarden
crematorium “Slangenburg” aan de Nutselaar 4 te
Doetinchem.

Na afloop komen wij samen in de koffiekamer, waar
tevens gelegenheid is om de familie te condoleren.

Verdrietig delen wij U mede dat, rustig is overleden,
mijn lieve man, onze vader, grootvader en
overgrootvader

Mr Auke Steensma
voormalig plv. dir. gen. van de Volkshuisvesting
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Buitenzorg, Java, 22-07-1925
Vorden, 28-11-2008

Vorden Marianne Steensma-Maijvis 

Nootdorp Helena Happé-Steensma
Joost Happé †
Eelco
Esther en Patrick van Koert

Tim en Max
Mirjam

Amsterdam Annelies Steensma
Daan
Gijs
Herman Doeleman

Apeldoorn Sjag Steensma
Thomas
Sander

Amsterdam Aege Steensma
Emma
Liedeweijde Voetelink

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van
Sutfene afd. de Beekdelle voor hun liefde en zorg-
zaamheid aan mijn man en onze vader gegeven.

de Decanije 25
7251 CG Vorden

De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag
3 december 2008 om 15.00 uur in de Veluwezaal
van het crematorium, Imboslaan 6 te Dieren.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.



DE STELLING DE PROVINCIE BULKT VAN HET GELD  [IN 49 WOORDEN]

Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Bouwen, bouwen, bouwen. De provincie Gelderland wil 
zoveel mogelijk betaalbare woningen bouwen.

Gld.nieuws

Burgerinitiatief
Elke inwoner van Gelderland kan een 

onderwerp op de agenda van Provinciale 

Staten zetten door gebruik te maken van 

het burgerinitiatief. Provinciale Staten 

zijn verplicht een ingediend burgerini-

tiatief op de agenda te zetten en er een 

besluit over te nemen. U kunt niet over 

elk onderwerp een voorstel indienen. 

Ten slotte moet u 750 handtekeningen 

verzamelen van mensen die het met uw 

voorstel eens zijn. 

Meer informatie 

Wilt u weten hoe u het beste contact 

kunt leggen met de Gelderse politici? 

Neem dan contact op met de griffi e. 

De Laatste keer
Dit is de laatste Gld.nieuws in deze vorm. 

Een onderzoek onder de lezers heeft 

uitgewezen dat deze pagina’s te onop-

vallend zijn. Volgend jaar verschijnen we

twee keer per maand met één pagina 

in full colour en met korte artikelen en 

nieuws.

Prijsvraag
De vraag van deze maand is:

Hoeveel woningen wil provincie Gelder-

land in 2010 minimaal gebouwd hebben?

Stuur je antwoord voor 19 december naar 

de provincie Gelderland, t.a.v. Marjan 

Luyten, Antwoordnummer 411, 6800 WC

Arnhem. Een postzegel is niet nodig. 

Eén inzending per naam en adres. Uit de 

inzenders van het goede antwoord trek-

ken we de naam van de winnaar van een 

Sinterklaas pakket. 

Het antwoord op de vraag van november 

is: een belangrijk neveneffect is het elkaar 

ontmoeten.

Bedankt inzenders voor de vele mooie en 

originele kaarten! Als winnaar is uit de 

bus gekomen mevrouw M. Huisman uit 

Harderwijk. Hartelijk gefeliciteerd 

namens de redactie!
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Kredietcrisis: Gelderland is geen geld kwijt

Gelders geld is veilig geparkeerd
De provincie Gelderland is aan de directe 

negatieve gevolgen van de kredietcrisis 

ontsnapt. Dit in tegenstelling tot andere 

provincies en gemeenten, die miljoenen 

euro’s moeten zien terug te krijgen bij in 

moeilijkheden verkerende banken. Heeft 

Gelderland geluk gehad? Wie houdt er 

eigenlijk fi nancieel toezicht? 

En hebben provincies niet teveel reser-

ves wanneer ze zomaar wat miljoenen 

kunnen ‘wegzetten’?

'Als provincie Gelderland hebben wij in 

de kredietcrisis geen enkel risico willen 

lopen. Daarom hebben wij onze gelden 

ondergebracht bij de Bank Nederlandse 

Gemeenten met een triple A-status. Dit 

beleid voeren wij vanaf het moment dat 

de kredietcrisis in Amerika zich begon 

te manifesteren. Alhoewel dat minder 

rendement oplevert, is het wel de meest 

veilige manier van beleggen,' aldus 

Theo Peters, gedeputeerde Financiën 

van de provincie.

Als enige Gelderse gemeente ondervond 

Scherpenzeel wel de gevolgen van de 

kredietcrisis voor haar beleggingen. 

Houdt de provincie toezicht op de 

gemeenten?

Peters vertelt dat het dit vooral het 

controleren en (goed)keuren van 

gemeentebegrotingen betreft. 'Die 

moeten natuurlijk sluitend zijn.Wij 

gaan niet over wat gemeenten met hun 

tijdelijke reserves doen. Daar zijn wet-

telijke richtlijnen voor. Wij springen 

als provincie dan ook niet bij wanneer 

Gelderse gemeenten door de bankencri-

sis geld kwijtraken. Daar hebben wij 

geen taak in.'

Op de vraag of het niet gek is dat lagere 

overheden zomaar miljoenen euro’s 

aan reserves hebben, antwoordt Peters 

ontkennend. 'In Gelderland hebben we

zo’n zevenhonderd miljoen euro aan 

liquide middelen belegd die op korte 

en middellange termijn tot uitgaven 

leiden. Dat lijkt veel. Maar wanneer je 

bijvoorbeeld bedenkt dat Provinciale 

Staten heeft besloten om dertig miljoen 

euro aan de verdiepte spooraanleg in 

Ede te zullen bijdragen, dan komt dat 

in een ander daglicht te staan. Want 

zo’n project is natuurlijk niet van de ene 

op de andere dag gerealiseerd. Dat geld 

moet je dus even parkeren. Dat geldt 

voor heel veel infrastructurele projecten 

maar ook bijvoorbeeld voor Jeugdzorg 

en Openbaar Vervoer. De provincie 

krijgt daarvoor een Rijksbijdrage. Die 

is niet vrij besteedbaar maar moet aan 

die onderdelen worden uitgegeven. Dat 

verdeel je dan over de jaren. Voor grote 

projecten of groot onderhoud aan het  

provinciale wegennet moet je ook tijde-

lijk geld reserveren. Deze kennen vaak 

een jarenlange voorgeschiedenis. Maar 

als je ze tenslotte wilt uitvoeren, moet 

het geld er wel zijn.'

Meer informatie 

www.gelderland.nl 

onder: bestuur/fi nanciën 

Gelderland heeft met 180 miljoen de grootste 

meevaller van alle provincies, heeft bijna de 

hoogste belasting en zag de reserves in vier jaar 

verdrievoudigen. Bovendien houden we jaarlijks 

meer dan 100 miljoen over op de begroting!  Als 

we ons vandaag niet rijk noemen, dan waren

we in 2000 straatarm.

Martijn Leisink (D66)

Weliswaar is de provincie niet arm en behoeven 

we niet te bezuinigen, maar bulken van het geld... 

nee. We hebben het Nuon-dividend hard nodig 

om een gedeelte van onze kerntaken te kunnen 

bekostigen. De provincie heeft wel een plannings-

probleem. We moeten ervoor zorgen dat we onze 

plannen op tijd uitvoeren.

Wim van Spinhoven, fractie PvdA

door Christien Visser



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Voor alle vragen en informatie

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00, Markt 11, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

ACTUEELACHTERHOEK

POLITIEKE AGENDA 

CONTACT GEDEPUTEERDEN

Vlakbij Lobith aan de Rijn, op enkele kilometers van de Duitse grens, ligt Tolkamer. In Tolkamer verrijst de wijk Vierkenshof. 

Dit nieuwbouwproject van betaalbare woningen,  huur- en koopwoningen voor starters, gezinnen met en zonder kinderen en 

senioren. Vierkenshof is een van de projecten waar de provincie Gelderland in investeert om zoveel mogelijk mensen aan een 

betaalbare woning te helpen.

door Monique Bloeme

Achtduizend goedkope huizen 
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Vergeleken met andere provincies gaat 

het goed in Gelderland met de bouw 

van goedkopere woningen. De provincie 

trok vorig jaar dertig miljoen uit om 

gemeenten te stimuleren een tekort 

van achtduizend huizen voor starters 

en huurders weg te werken. Dat werpt 

vruchten af.

‘Sinds vorig jaar juni zijn er veel 

bouwplannen gemaakt’, vertelt Theo 

van Hummel van de provincie. ‘Die 

moeten in 2010 genoeg woningen kun-

nen opleveren om de achterstand weg 

te werken.’ Het gaat om koophuizen 

die maximaal 170.000 euro kosten 

en huurwoningen die onder de huur-

toeslaggrens blijven.

De provincie bepaalt hoeveel woningen 

gemeenten mogen bouwen. De ge-

meenten zelf vulden altijd in wat voor 

soort huizen dat moesten worden. Dat 

ging niet altijd goed, veel nieuwbouw 

was niet betaalbaar voor grote groepen 

mensen. Toen het Rijk besloot geld te 

geven aan de Stadsregio en de Steden-

driehoek om dit te veranderen, besloot 

de provincie om te proberen de achter-

stand in andere delen van Gelderland 

weg te werken.

Gemeenten huren van het geld bijvoor-

beeld iemand in om projecten versneld 

te kunnen realiseren, of om fi nanciële 

knelpunten op te lossen als de grond 

duurder is dan voorzien of iemand moet 

worden uitgekocht. ‘Maar hier en daar 

ligt ook nog wel wat op de plank’, weet 

Van Hummel. Hij hoopt dat gemeen-

ten het geld benutten om vastgelopen 

bouwprojecten vlot te trekken.

In de Achterhoek moeten 1489 betaalba-

re woningen worden gebouwd. Dat gaat 

lukken, meent Van Hummel.

Voorlopig moeten mensen soms wel 

twee jaar wachten op een woning, 

vertelt Claus Martinot van Sité Woon-

diensten. Wat de Doetinchemse 

woningcorporatie zelf doet om het 

tekort tegen te gaan is andere mogelijk-

heden bieden. Sociale koop bijvoor-

beeld. Mensen kunnen hun huis voor 

75 procent van de kosten kopen. 

Als ze eraan toe zijn het weer te ver-

kopen, dan  betalen ze het resterende 

bedrag aan de woningcorporatie. 

‘En starters zijn niet voor niets starters, 

vaak staan ze aan het begin van hun 

loopbaan. Gaan ze meer verdienen, dan 

kunnen ze weer een deel van het huis 

kopen.'

Het gaat er ook om, gaat hij verder, 

om de doorstroming te bevorderen. 

Voor huren geldt een lange wachtlijst. 

Afhankelijk van het inkomen kun je 

huren met een korting. ‘Daarmee maak 

je woningen goedkoper.'

Is de huur hoger dan vijfhonderd euro, 

dan is huursubsidie niet meer mogelijk. 

Wat Sité Woondiensten doet is de huur 

verlagen tot dat niveau, waardoor de 

woning betaalbaar is voor iemand met 

een kleine portemonnee. 

Wonen met korting

'Datgene bouwen waar mensen echt op zitten te wachten'

Nieuwe site Gelderland.nl 

De provincie Gelderland heeft een nieuwe 

website: www.gelderland.nl. 

De vernieuwing gaat verder dan alleen de 

vormgeving. Op de nieuwe site kun je een-

voudig zoeken en zaken doen via het loket. 

Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een ver-

gunning of een subsidie, en ook om een vraag 

te stellen of een klacht in te dienen. Je kunt je 

abonneren op onderwerpen die je interes-

seren. Door je postcode in te geven vind je 

snel informatie over je eigen leefomgeving.

De site is ook geschikt voor mensen met een 

visuele beperking. De tekst kan worden voor-

gelezen of in een groter lettertype worden 

gezet. De site kan ook in zwart-wit worden 

weergegeven.

Commissievergaderingen

Woensdag 17 december 2008

Landelijk Gebied en Water

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 9.30 uur

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 9.30 uur

Mobiliteit en Economische Zaken

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 uur

Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 uur

Algemeen Bestuur en Financiën

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 17.30 uur

Vergadering Provinciale Staten

Woensdag 3 december 2008 

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 10.00 uur

Gemeentebezoeken Commissaris 

van de Koningin

Do 27 november Ubbergen 

Do 11 december Apeldoorn

Hans Esmeijer, T (026) 359 94 22 

j.esmeijer@gs.gelderland.nl   

Marijke van Haaren, T (026) 359 90 96 

m.van.haaren@gs.gelderland.nl 

Harry Keereweer, T (026) 359 94 26

h.keereweer@gs.gelderland.nl 

Annelies van der Kolk, T (026) 359 94 23

a.vander.kolk@gs.gelderland.nl 

Theo Peters, T (026) 359 90 98

t.peters@gs.gelderland.nl 

Co Verdaas, T (026) 359 94 21

j.verdaas@gs.gelderland.nl   

De gemeente Doetinchem besteedt het 

geld van de provincie om het tekort weg 

te werken bij de aankoop van grond. 

‘We zijn bezig met een inbreidings-

locatie’, zegt wethouder Peter Drent. 

Daarbij gaat het niet alleen om de 

ontwikkeling van goedkope woningen 

voor huur en koop maar ook om zorg-

woningen. Verder gebruikt de gemeente 

het geld voor woningmarktonderzoek. 

‘Om in de toekomst de juiste keuzes te 

kunnen maken.’ Doetinchem heeft een 

redelijk eenzijdig woningaanbod, ver-

telt de wethouder. ‘We willen datgene 

bouwen waar mensen echt op zitten te 

wachten. We willen goed inspelen op 

de vraag.’ Tien procent van het woning-

aanbod wordt uitgebreid. De wethouder 

is niet bang dat dat in de toekomst te 

veel blijkt te zijn. ‘De bevolking groeit 

weliswaar niet echt. Maar er wonen 

steeds minder mensen in een huis, dus 

de vraag blijft toch stijgen.’



naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

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

1

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Uw veelzijdige vakman voor o.a:

- BADKAMERS - VERBOUWINGEN - VLOEREN LEGGEN

- ZOLDERS - DAKRAMEN - TIMMERWERK

- TEGELWERK - SIERPLEISTER - ANDERE KLUSSEN

André v/d Horst
0575 - 52 91 25
06 - 48 95 70 44

Erkende Velux dealer
Gratis offerte vooraf en geen voorrijkosten

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

NU VOOR € 1.85

WITTE PUNTJES

NU 6 VOOR € 2.10

SPECULAASRONDO

NU VOOR € 0.95

PEPERNOTENVLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

SPECULAASVLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

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 2 t/m zaterdag 6 december.

HEERLIJKE
AMANDEL

BOTER 

LETTER
VOOR € 8.90

STAAF
VOOR € 4.45

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

• 

• 

• 

• 

Malse sperzieboontjes 500 gram 1,39
Clementine mandarijnen
zonder pit 20 voor 2,99
Bildtstar aardappelen
van onze vaste kwaliteitsteler 10 kilo 3,49

Uit eigen keuken
Ambachtelijk bereidde Bruine Bonensoep
+ GRATIS halve rookworst liter 4,99
Sinterklaas vieren doe je met gezond gourmetten:
dagelijks vers gesneden rauwkosten, groenten en salades!

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 6 december. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Dankbetuiging

Uw belangstelling en medeleven, tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn man, onze Pa en Opa,

Bernard Looman

heeft ons enorm gesteund.
Daarvoor onze hartelijke dank.

Gerda Looman-Willemsen
Kinderen en kleinkinderen

Wichmond, november 2008.

Het is goed zo…

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van
haar mochten ontvangen, delen wij u mede, dat van
ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en
super-oma

Hermina Bernarda 
Smeitink-Wolsheimer

weduwe van Hendrik Willem Smeitink

* 14 september 1910 †  1 december 2008

Gerrit Smeitink
Anneke Smeitink-Ooijman

Hermien Jansen-Smeitink in herinnering
Gerrit Jansen
Riek Wolsink

Henk Smeitink
Ali Smeitink-Weenk

Tonnie Smeitink
Betsie Smeitink-Enzerink

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Hengelo Gld.,
Woonzorgcentrum “De Bleijke”.

Correspondentieadres: 
Zelhemseweg 45
7255 PV  Hengelo Gld.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op vrijdag 5 december
om 10.30 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
“Ons Huis”, Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.



Op 14 december aanstaande is het
weer KunstZondag in Vorden en omge-
ving. Een boeiende gebeurtenis waar-
bij kunstenaars hun atelier openstel-
len en exposities open zijn van 11.00
uur tot 17.00 uur. Een routekaartje
kunt u van te voren downloaden op
www.kunstzondagvorden.nl of afha-
len bij de VVV en de bibliotheek in Vor-
den. En op de dag zelf bij alle deelne-
mende kunstenaars en galeries  en bij
de expositie van de bibliotheek in het
centrum van Vorden. 

Achter de oude deuren van de boerde-
rij van Roelien de Lange en de Stich-
ting Kristalpunt vindt de bezoeker
kunst, cultuur, warmte en winter-
sfeer. Er zijn kleurige textielkunstwer-
ken te zien met magische landschap-
pen waarin dolfijnen, adelaars en wit-
te paarden leven. Maar ook  natuurstu-
dies van de ijsvogels op Hackfort en in-
spiratie van oude culturen zoals de In-
dianen. Verder een nieuwe serie tropi-
sche schilderijen met frisse kleurvlak-
ken, gelnspireerd door een reis naar
Bali in februari. Het atelier van Roe-
lien de Lange is zeker de moeite
waard. Zij verkoopt op 14 december

ook posters, kunstkaarten van haar
werk en haar boeken, altijd leuk om
mee te nemen. 

Roelien de Lange (1949) is schrijfster,
kunstenares en Sjamaans docente. Zij
kreeg bekendheid door haar werk met
de Elfenbank, Findhorn en de School
voor Sjamanisme. Zij maakte geruime
tijd deel uit van het natuurcollege,
een Internationale organisatie opge-
richt door Irene van Lippe-Biesterveld.
Roelien de Lange is een van de opricht-
sters van de School voor Sjamanisme.
Haar kunstwerken zijn bekend van an-
sichtkaarten en posters, musea en ga-
lerieën, ook in het buitenland. Haar
succesvolle boek "De Vuurgodin" , 4e
druk, vertelt over haar reizen naar Ha-
wal waar zij inspiratie en kracht kreeg
van dolfijnen en vulkanen. Daarna
verscheen in 2002 haar  boek "het Sja-
maanse Spiegel Orakel". Dit boek is
vergezeld van 33 zeer fraaie orakel-
kaarten die van haar kunstwerken ge-
maakt zijn. Dit Orakelspel heeft een
rijkdom aan verhalen, aan symbolen,
en creatieve oefeningen. Op haar site
www.roeliendelange.nl kun je je eigen
orakelkaart trekken. En in 2005 kwam

haar boekje " Rituelen bij mijlpalen in
het leven" uit bij Ankh-Hermes, (An-
kertje 301). 

Als dromen therapeute en als pionier
op het gebied van sjamanisme, werkte
zij 20 jaar met wijze Indianen en legde
contacten met Maori's van Nieuw-Zee-
land en Kahuna's van Hawal. In Euro-
pa sloot zij vriendschap met Drulden
en een Sjamaan uit Lapland. Met haar
werk bouwt zij een brug tussen de
wijsheid uit oerculturen en de wester-
se psychologie. Contact met dolfijnen,
bomen, natuurwezens, Engelen en
mensen verdiept haar leven. Momen-
teel heeft zij samen met haar partner
haar kunst atelier en het cursuscen-
trum Kristalpunt. sense@roeliende-
lange.nl Koekoekstraat 23 Vierakker
Tel. 0575 - 44 21 76

KunstZondagVorden
KunstZondagVorden heeft een nieuwe aanwinst! De landelijk bekende
kunstenares Roelien de Lange doet voor de eerste keer mee. Zij opent
daarvoor de grote deuren van de sfeervolle boerderij op landgoed Hack-
fort voor het publiek.

Met ruim 13.000 verkochte exempla-
ren in Nederland, sinds de aanvang
van de verkoop in maart 2007, is de
Qashqai een enorm succes. De auto is
tweede in het C-segment (hatchbacks)
voor particuliere klanten en bezet de
vierde plaats in het totale C-segment
(hatchbacks).

Om aan de massale vraag te voldoen,
riep Nissan een extra shift in de fa-
briek in het Engelse Sunderland in het
leven. Goed nieuws voor de Neder-
landse consument is dat per direct
een groter deel van de productie van
de Nissan Qashqai en de zevenzitter

Qashqai+2 voor Nederland bestemd is. 

De Qashqai is er al voor 22.500 euro.
Het betreft dan de Visia-uitvoering
met 1.6-litermotor van 115 pk. Tot de
uitgebreide standaarduitrusting beho-
ren onder meer zes airbags, handbe-
diende airconditioning, een radio/cd-
speler, stalen 16-inchwielen, Blue-
tooth en een mp3-aansluiting. Andere
beschikbare motoren zijn de 2.0 benzi-
ne, de 1.5 dCi en de 2.0 dCi. De 2.0-liter-
motoren zijn bovendien leverbaar in
combinatie met Nissans befaamde
ALL MODE 4x4-systeem.

Nieuw in de showroom van Herwers
Nissan is de Qashqai+2, een familie-
crossover die dankzij een grotere wiel-
basis en langere carrosserie aanzien-
lijk ruimer is. Het interieur biedt ge-
noeg plaats voor een derde zitrij, waar-
door zeven personen in de auto kun-
nen plaatsnemen. De prijslijst start bij
30.150 euro voor de Qashqai+2 2.0 ben-
zine Optima, die standaard voorzien is
van dakrails en een panoramisch dak.
In het voorjaar van 2009 start Nissan
met de levering van de 1.6 benzine en
1.5 dCi in de Qashqai +2. Tot die tijd is
er keus uit de 2.0 benzine en de 2.0
dCi, al dan niet in combinatie met het
ALL MODE 4x4-systeem.

Kijk voor meer informatie op
www.herwers.nl of kom langs bij Her-
wers Nissan in Doetinchem, Hengelo
of Zevenaar.

Grote vraag naar crossover sneller voldaan

Succesvolle Nissan Qashqai nu
sneller leverbaar

Nederland, en dus ook Herwers Nissan, krijgt extra exemplaren van de po-
pulaire Nissan Qashqai toegezegd. De opgelopen levertijden door de gro-
te vraag naar de aantrekkelijke crossover zijn daardoor aanzienlijk ver-
kort. Enthousiaste kopers kunnen hun nieuwe Qashqai of Qashqai+2 bin-
nen enkele maanden al in ontvangst nemen.

Men kan kiezen uit twee afstanden: 30
of 45 kilometer. De tocht is volledig
met pijlen aangegeven. Gedurende de
rit houden leden van de VRTC nauw-

keurig in de gaten of alles goed ver-
loopt. Ook is er een serviceauto onder-
weg om eventuele gestrande fietsers
op te halen en staat ook een EHBO
post paraat. Op de controlepost wordt
er bouillon en de bekende gehaktbal-
letjes verstrekt ! De start is vanaf 8.30
uur tot 10.00 uur vanaf de kantine van
de voetbalvereniging Vorden aan de
Oude Zutphenseweg 11. Daar is ook de
mogelijkheid om zich na afloop te
douchen en de fiets schoon te spuiten. 

Voor meer informatie kan men bellen
0575- 553586 of kijk op 
www.vrtcvorden.nl

VRTC 'De Achtkastelenrijders'
organiseert grote veldrit

De Vordense Rijwiel en Toerclub
‘De Achtkastelenrijders’ organi-
seert zondag 7 december een grote
veldrit. Deze eerste van de twee
veldtoertochten die de club in het
winterseizoen organiseert, trekt
uit de gehele regio veelal honder-
den deelnemers. Ook deze zondag
weer een pittige rit rond en door
het mooie natuurgebied van onder
meer het Grote Veld.

Een aantal kinderen hadden deelge-
nomen aan de kleurwedstrijd, de pla-
ten hingen in de bus. Minder deelne-
mers waagden zich aan de puzzel-
speurtocht. Deze vergde wat tijd van
de kinderen. De winnaars kunnen
hun prijsjes vanaf woensdag 26 no-
vember in de Bibliobus afhalen.
De winnaars van de kleurwedstrijd
zijn: Kevin ter Vrught uit Toldijk, Dani-
que ter Vrught uit Toldijk, Renske

Schuurman uit Wichmond, Sander
Rietman uit Wichmond, Carolien Hid-
ding uit Baak.
De winnaars van de puzzelspeurtocht
zijn: Lieke Braam uit Netterden, Alisa
Boerkamp uit Steenderen, Loes van
Cappellen uit Steenderen, Mirthe Del-
leman uit Netterden, Jordy van den
Oudenalder uit Steenderen.
De eerste landelijke activiteit waar de
bibliobus aan meedoet is de Neder-
landse Kinderjury. Deze gaat eind ja-
nuari 2009 van start. Kinderen kun-
nen dan gaan stemmen op hun favo-
riete boeken uit 2008. Het thema van
de Kinderboekenweek volgend jaar is
‘eten en snoepen’. De 55ste editie is
van woensdag 7 t/m zaterdag 17 okto-
ber 2009. De bibliobusmedewerkster
denken dat er dan meer enthousiaste
kinderen meedoen!

Kinderboekenweek in de Bibliobus, oktober 2008

Uitslagen wedstrijden

Begin oktober vond de Kinderboe-
kenweek met als thema poëzie
plaats. Het motto was Zinnenver-
zinzin. Kinderen van de groepen 1,
2, 3 en 4 konden een kleurplaat in-
kleuren en in de bus inleveren. Kin-
deren van de bovenbouw mochten
meedoen aan een puzzelspeur-
tocht.

Voor mij persoonlijk heeft dit een
ommekeer teweeg gebracht. Ik slaap
snel in en mijn spanningshoofdpijn
is verdwenen. Ik heb meer zelfver-
trouwen gekregen, voel daardoor be-
ter wat wel en niet goed voor me is.
Ik durf nu keuzes te maken en daar
dan ook voor te gaan." De positieve
impact die het beoefenen van Reiki
op Rianne had, heeft haar doen be-
sluiten om ook Reiki 2e graad te vol-
gen. "Inmiddels heb ik de opleiding
tot Reikimaster afgerond. Dat bete-
kent dat ik nu bevoegd ben om men-
sen Reiki te leren." vervolgt Rianne.

Rianne heeft dan een praktijk aan
huis om Reikicursussen en Reikibe-
handelingen te kunnen geven. Maar
wat is Reiki eigenlijk? "Reiki komt
uit Japan en de vertaling is: "Univer-
sele Levensenergie" , legt Rianne uit.
"Deze levensenergie stroomt door ie-
der mens. De stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziek-
tes of problemen kunnen ontstaan.
En dan biedt Reiki uitkomst." 

Hoe werkt dat dan? Rianne vervolgt:
"Reiki geven doe je met je handen.
Zij zijn de energiekanalen. Door je-
zelf Reiki te geven (je handen neer-
leggen dus) wordt het zelfgenezend
vermogen van het lichaam gestimu-
leerd. Met als direct gevolg een diep
gevoel van ontspanning. Door regel-
matig te behandelen wordt je weer-
stand en vitaliteit vergroot. Reiki on-
dersteunt bij allerlei soorten van
klachten. Bestrijdt niet alleen symp-
tomen, maar bereikt ook de oor-

zaak." 

Nooit meer naar de dokter dus? "Bij
klachten altijd je huisarts raadple-
gen. Reiki gaat altijd samen met re-
guliere medische geneeskunde,
maar komt nooit in de plaats daar-
van!", onderstreept Rianne. "Reiki is
een krachtige, liefdevolle energie die
je niet kunt sturen of belnvloeden."
Is Reiki niet een beetje zweverig?
"Nee hoor", lacht Rianne. "Het bij-
zondere is juist dat het heel gewoon
is: iedereen kan het leren." Rianne
wil met haar praktijk in Vorden ook
anderen kennis laten maken met
Reiki. "Hopelijk gaan zij er net zo en-
thousiast mee aan de slag als ik!"

Eerstvolgende Reikicursussen: Ik
heb weer een aantal Reikicursussen
gepland bij mij aan huis: 8, 9 en 10
januari 2009 a.s. (2 avonden en op za-
terdagmorgen), 19, 20, 21 en 22 ja-
nuari 2009 (4 avonden), 2 en 3 fe-
bruari 2009. (2 dagen). Als deze data
niet schikken, neem dan contact op,
dan plannen we samen een ander
moment. Op de website van Reiki
Vorden staan nog meer data van ge-
plande cursussen. "

Ben je nieuwsgierig geworden??
- Wil jij weten wat Reiki voor je kan
betekenen………..
- Wil jij je graag leren ontspannen in
deze hectische wereld…………..
- Heb je vragen over Reiki…………
- Wil je voor je je aanmeldt eerst ken-
nismaken met mij…………….
Kom dan naar de informatieavond
op 13 januari a.s. bij mij aan huis. Er
staat er koffie en/of thee klaar en be-
antwoord ik graag al je vragen.
Graag vooraf aanmelden per tele-
foon of stuur een e-mail. naar Rian-
ne Leijten (Reikimaster Usui Shiki
Ryoho) ,tel. 0575-553528 (bij voor-
keur tussen 17.00 en 19.00 uur).leij-
ten@reiki-vorden.nl  Zie ook de ad-
vertentie.

"Reiki heeft mijn leven
veranderd"
"Sinds ik in 2000 kennis gemaakt
heb met Reiki, is mijn leven in po-
sitieve zin veranderd" zegt Rian-
ne Leijten, Reikimaster (Usui Shi-
ki Ryoho). "Heel open en onbe-
vangen heb ik een cursus Reiki 1e
graad gevolgd. Daarin leer je hoe
je jezelf Reiki moet geven. Dat
doe ik sinds die tijd dagelijks.



DECEMBER
3 Oecumenische vrouwengroep

Wichmond-Vierakker, reisje/excur-
sie Merklappen

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

Steege
4 Bejaardenkring Vorden
4 Klootschietgroep de Vordense Pan

10 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

11 Klootschietgroep de Vordense Pan
12 Kerstcontactmiddag Welfare Rode

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

van NU, Vorden
17 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
18 Bejaardenkring Kerstmiddag Vor-

den
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Kerstbijeenkomst PCOB in het

Stampertje

24 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steeege

31 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

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

kunst, de illusie van beweging in
de Bibliotheek  Vorden

14 december KunstZondagVorden in
de galeries en ateliers in Vorden

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

Thuis in haar werkkamer in kasteel de
Wildenborch, vertelt Jennine Staring
dat ze het kinderboek vanuit de bele-
venis van de ezel heeft geschreven.
Jennine: ‘ Het traditionele kerstver-
haal van Jozef en Maria kent iedereen.
Jozef kocht Ezel en onderweg naar
Betlehem ontmoet Ezel allerlei soor-
ten dieren, die allemaal iets manke-
ren. Ze gaan mee naar Betlehem. Ik
heb veel bijbelverhalen geschreven.
Het leek mij leuk om nu Ezel als
‘hoofdpersoon ‘ neer te zetten. Ik heb
altijd al ‘iets’ met ezels. Ze zijn soms
vals en toch hebben ze iets aandoen-
lijks. Ik heb mij bij het schrijven hele-
maal in Ezel ingeleefd. Een ezel praat
niet, wel ‘praten’ de dieren onderling
tegen elkaar. Ik heb het boek zo ge-
schreven dat de kinderen het straks
zelf ook kunnen lezen. Korte zinnen.
Het boek leest ook lekker ‘voor’, zo
zegt Jennine Staring.

Zij is op de morgen van ons gesprek
vrolijk gestemd. Onderwijl er een
stormpje over het landgoed trekt, ver-
telt zij dat ze net terug is van een be-

zoek aan haar dochter Emelie die on-
langs een zoon ( Lucas ) heeft gebaard.
Jennine Staring ging er heen om ‘na te
kramen’! ‘Ik heb mijn dochter een
paar dagen geholpen en dat noemen
ze ‘nakramen’ toch? Lucas is de twee-
de kleinzoon van Jennine en haar
man Evert- Kees. Dochter Hanneke
heeft ook een zoon, Ivo. ‘Al een boek in
gedachte , gewijd aan de kleinzonen’?,
zo vroegen we haar. Jennine:’ Ik ben
momenteel meer bezig als oma, het is
zo bijzonder dat je eigen kind moeder
is geworden. Over een paar jaartjes zal
ik de kleinkinderen zeer zeker voorle-
zen. Ik heb mijn eigen kinderen ook
altijd verhaaltjes verteld. 

Dat zit gewoon in me, verhalen vertel-
len. Allemaal fantasie- verhalen. Als ik
ergens met mijn man ga eten en ik zie
bijvoorbeeld verderop een gezin aan
tafel, dan zie ik in mijn fantasie de ‘sa-
menstelling’ van het gezin, wie ze
zijn, wat ze in het dagelijks leven
doen,’ zo zegt ze lachend. Het verha-
len vertellen zit bij het geslacht Sta-
ring in de genen. Denk bijvoorbeeld

aan de bekende dichter A.C.W Staring
die in zijn leven ook veel wist te ‘verha-
len’. Ook Jennine ’ s vader Daam was
een boeiend verteller. ‘Toen wij klein
waren konden we ons verheugen op
de zaterdagavond. Dan zaten mijn
broer Winand en ik elk bij vader op de
knie. Dan begon hij eerst met een
quiz, vragen stellen over de natuur.
Naarmate we ouder werden, werden
de vragen steeds moeilijker.

Als de quiz was afgelopen, vertelde va-
der als ‘toetje’ over Rhino de neus-
hoorn. Wat wij de voorbije week alle-
maal hadden meegemaakt liet hij ons
via Rhino vertellen. Wij groeiden op
met Rhino, hij was onze grote vriend.
Ik heb ooit drie maanden in Afrika sta-
ge gelopen. Toen ik daar aankwam,
zag ik op de eerste dag al een neus-
hoorn, precies ‘onze’ Rhino. Exact zo-
als mijn vader hem altijd had beschre-
ven. Ik was de gehele dag van slag’, zo
zegt Jennine Staring. Zij is dan ook
vast besloten om volgend jaar een
boek over het dier te schrijven. ‘Ideeën
genoeg’, zo zegt ze. Maar eerst ver-
schijnt er in 2009 van haar hand bij
uitgeverij Chrstofoor een prenten-
boek. 

‘Een echt voorjaarsboek, want het
gaat over vogels die nesten maken en
daarom heen een apart verhaal. Het
boek speelt zich af in Afrika, het gaat
over ‘wever’- vogels, hele kleine vogels
die bolnesten maken. Het zijn speciale
vogels, ze gaan in kolonies bij elkaar
in dezelfde boom zitten. De manne-
tjes maken dan de nesten. Hoe mooier
het nest, hoe groter de kans op een
vrouwtje’, zo legt Jennine Staring uit.
Ze speelt ook nog met de gedachte om
ooit een boek over de Wildenborch te
schrijven, maar dan over de wijze
waarop kinderen er naar kijken en het
beleven. Wellicht vormen mijn klein-
zonen dan de inspiratiebronnen’, zo
zegt ze met een glimlach.

Kasteel Wildenborch en het landgoed
er om heen is voor Evert- Kees en Jen-
nine v.d. Plassche niet alleen wonen,
maar ook werken en beheren. Zegt ze:
‘ Mijn man heeft van hieruit zijn werk
(Evert- Kees v.d. Plassche heeft een ei-
gen coaching- praktijk annex levens-
loopbegeleiding, red). Zelf schrijf ik
hier mijn verhalen en boeken. Daar-
naast beheren wij het landgoed. (Kas-
teel en landgoed zijn in een familie
stichting ondergebracht). Dat alles
vergt veel van ons. Zo nu en dan moe-
ten we er dan een paar dagen tussen
uit, bijkomen in Zeeland. 

Heerlijke strandwandelingen maken
en de Wildenborch heel even verge-
ten. Wij spreken altijd van tevoren af
dat wanneer wij voor een tripje naar
Zeeland vertrekken, wij het woord
‘Wildenborch’ niet zullen noemen!
Natuurlijk blijft mijn hoofd vol met
ideeën. Ik heb altijd een notitieboekje
bij me, daar schrijf ik de meest dwaze
dingen in, die ik misschien ‘later’
weer kan gebruiken’, zo zegt Jennine
Staring.

Jennine Staring: 'De Ezel vergezelt
Jozef en Maria naar Betlehem'

Midden in de nacht klinken er in een stal in Betlehem zachte geluidjes.
‘Het lijkt wel een baby’, zucht Ezel slaperig. Dan schiet zijn oor overeind.
‘Een baby. Het kindje is geboren! Laten we gaan kijken. Het licht van een
olielamp schijnt in de voederbak. Daar, lekker in het stro, ligt het kind.
Maria aait de dieren in de stal, waaronder Ezel. ‘We noemen het kind Je-
zus. Dat betekent ‘God red’, zo zegt ze. Jozef klopt Ezel op zijn rug. ‘Ik ben
blij dat je bij ons bent’, zo zegt hij. ‘Ezel gaat naar Betlehem’, zo luidt de ti-
tel van het boek dat is geschreven door Jennine Staring. Een kinderboek,
voor kinderen van 4- 8 jaar, met prachtige illustraties van Annelies Vos-
sen. Het boek is in licentie uitgegeven door uitgeverij Mozalek en ligt
momenteel in de boekhandel.

Hieraan kunnen maximaal 20 teams
deelnemen, die in vijf poules worden
ondergebracht. De winnaar van een
poule speelt het volgende jaar een
poule hoger. De nummer vier van elke
poule speelt volgend jaar een poule

lager. De poulewinnaars ontvangen
tijdens het kerstvolleybaltoernooi een
taart, de winnaar van poule 1 ont-
vangt de wisselbeker. Deelname is mo-
gelijk voor (dienstverlenende) instel-
lingen en bedrijven uit Vorden en om-
streken zoals bijvoorbeeld scholen,
raadsleden, sportverenigingen e.d.
Men kan zich tot 8 december opgeven
bij Herman Vlogman (0575) 55 29 59.

Kerstvolleybaltoernooi
Op zaterdag 27 december wordt er
in sporthal ’t Jebbink een kerstvol-
leybaltoernooi georganiseerd.

Dit jaar zijn er tassen van modeont-
werper Jan Taminiau en kunstenaar
Ton Schulten. Ook is er een
Dance4life-bag voor jongeren. Deze is
ontworpen door kunstenaar/radio-dj
Ruud de Wild. De ontwerpers hebben
belangeloos meegewerkt.
Ruud de Wild: 'Ik vind het een grote
eer dat ik met mijn werk een bijdrage
kan leveren aan aidsbestrijding.'
Jan Taminiau: 'Ik draag graag een
steentje bij omdat de aidsbestrijding
mij na aan het hart ligt. Zo kan STOP
AIDS NOW! doorgaan dit wereldwijde
probleem aan te pakken.'
Ton Schulten: 'Aids is een vreselijke
ziekte en bedreiging. Ik zie het niet al-
leen als een voorrecht, maar vooral als
een plicht om een bijdrage te leveren

aan de strijd tegen aids. Een kleurige
bijdrage die ons hoop geeft dat we aids
de wereld uit kunnen helpen.'
Op zaterdag 29 november worden de
nieuwe ArtBags van STOP AIDS NOW!
spectaculair gelanceerd met bekende
Nederlanders in de Amsterdamse Bij-
enkorf. Nieuw dit jaar is de ArtBag
Catwalk! Op de parterre van de Bijen-
korf worden om 14:00 uur de nieuwe
ArtBags voor het eerst geshowd aan
het publiek en de pers. 
De Catwalk wordt in samenwerking
met MTAmodels, Rob Peetoom Hair +
Makeup, MAC cosmetics, Couturiers
Jan Taminiau, Mattijs van Bergen, Ro-
nald Kolk en vele bekende Nederlan-
ders vormgegeven. Hans Klok, Nicolet-
te Kluijver, Caroline de Bruijn en Erik
de Vogel, Hind, Tony Neef, Patty Zo-
mer, Sander Foppele, Bastiaan van
Schaik en Ananda, winnares van Hol-
lands Next Top Model 2008 en nog ve-
le anderen zullen aanwezig zijn om de
ArtBags te showen!  Alle partijen wer-
ken belangeloos mee aan de actie en
dragen daarmee bij aan de internatio-
nale aidsbestrijding. 
De productie van de tassen is weder-
om mogelijk gemaakt door de deelne-
mers van de Nationale Postcode Lote-
rij. De totale opbrengst van de actie
gaat naar projecten van STOP AIDS
NOW! Inmiddels is er al meer dan
€ 2.000.000,- naar verschillende pro-
jecten gegaan.
In Vorden is de ArtBag verkrijgbaar bij
Bruna en Visser Mode.

De ArtBags van 2008 zijn
vanaf nu verkrijgbaar
STOP AIDS NOW! gaat dit jaar voor
het eerst de catwalk op voor We-
reld Aids Dag. Ruim veertig beken-
de Nederlanders showen op zater-
dag 29 november om 14.00 uur in
de Amsterdamse Bijenkorf de
nieuwste ArtBags samen met de
topontwerpen van Jan Taminiau
en andere modeontwerpers. Na de
show brengen de BN-ers in het wa-
renhuis de nieuwste edities van de
bekende tassen aan de man. Zij vra-
gen mensen de strijd tegen aids te
steunen door een ArtBag te kopen
voor 5 euro onder het motto 'koop
een ArtBag en red een leven'. Deze
winkels verkopen de ArtBag vanaf
29 november.

De omgeving van de Belten is rijk aan
cultuur historie, getuige namen als
Molendijk, Molenbuurtsweg, Molen-
weg. Aan de rand van het Groote Veld
bij "de Belten" ligt het pinetum. Deze
verrassende tuin herbergt honderden
groenblijvers uit de hele wereld. In de
wintertijd is de tuin en de omgeving
een oase van rust. De vogels hebben er

hun toevluchtsoord en scharrelen
hun winterkost bij elkaar.Al met al
een uitstekend uitgangspunt voor een
winterse wandeling met IVN-gidsen.
De wandeling start om 14.00 uur bij
de kruising van de Galgengoorweg en
de Vordensebinnenweg, op de grens
van Vorden en Lochem. De wandeling
duurt ongeveer twee uur, maar er is
natuurlijk ook een koffiepauze. Ieder-
een kan gratis meedoen, al wordt een
vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.
Voor meer informatie: 
Wybren Jouwsma, tel. (0573) 25 62 50.

Wandeling bij Vorden
De IVN-afdeling NMA (Noord/Mid-
den Achterhoek) wandelt op zon-
dag 14 december bij De Belten in
Vorden.

Deze aktie, welke is opgezet in de
70-er jaren van de vorige eeuw, is
nog steeds belangrijk voor de ver-
eniging, aangezien de verdien-
sten jaarlijks ten goede komen
aan het instrumentenfonds. Elk
jaar zijn er wel weer instrumen-
ten benodigd voor het harmonie-
orkest of de drumband.
De oliebollen worden al jaren
door eigen leden gebakken en, af-
gaande op de reacties in voor-
gaande jaren, met succes. Vrijdag-
ochtend begint de bakploeg aan

deze klus en vanaf vrijdagmiddag
worden de zakjes met bollen huis
aan huis verkocht door de leden.
Evenals voorgaande jaren hoopt
het bestuur van Concordia ook
dit jaar weer op een voorspoedige
verkoop op vrijdag 12 en zaterdag
13 december. 
Direct daarna kunnen de leden
dan weer "aan de bak": op zater-
dag geeft het orkest een mini ker-
stoptreden op de kerstmarkt en
op zondag 18 januari 2009 ver-
zorgt de vereniging het nieuw-
jaarsconcert in het Dorpscen-
trum. Dit concert is het eerste op-
treden in het jubileumjaar van
deze vereniging welke in 1869 is
opgericht.

Concordia Vorden

Oliebollenaktie
De muziekvereniging Concor-
dia uit Vorden organiseert ook
dit jaar weer haar oliebollen-
aktie.

VAN AMERONGEN 13E IN SUPER
PRESTIGE VELDRIT
Afgelopen zondag werd in Gieten een Super
Prestige cross verreden. Door de sneeuwval en re-
gen moesten de renners afrekenen met veel
blubber. Tevens was er een geheel nieuw par-
cours rond Gieten uitgestippeld. Thijs van Ame-
rongen, prof bij Vacansoleil en lid van RTV Vie-
rakker Wichmond behaalde hier een zeer nette
13e plek. Zijn beste resultaat tot nu toe dit sei-
zoen. Tevens kwam hij maar een kleine minuut
na de winnaar, de belg Klaas Vantorhout. Een
dag eerder werd Thijs van Amerongen nog 26e in
een Wereldbekercross in het belgische Koksijde.

In Almelo werd een cross voor de GOW competi-
tie verreden. Bij de masters werd Martin Weijers
9e, Hans Reintjes 15e, Garjo Kamphuis 16e,
Erik Bouwmeester 17e, Bert Kromkamp 20e en
Frans de Wit 30e. Simon Bargeman werd bij de
amateurs 11e. Junioren Felix Wolbert en Joost
Berendsen werden 6e en 7e.

Ve l d r i j d e n



UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

Borculoseweg 15a
7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 45 40 27
Fax  0573 - 45 38 25

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

aan- en/of verkoop • taxaties • productierechten • bedrijfsverplaatsing

RUNDERRIBLAPPEN
extra klasse! 500 gram  4,95

DE “BALLEN” 
traditionele flinke gehaktbal

Panklaar 4 stuks  3,60

HIPS
machtig dik
bovenbeen 500 gram  1,75
Datum v/d markt: 5 december

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

Kalkoen rollade
kilo  5,95

mini Wild rollade
per stuk 4,75

Kip karbonade
per kilo 2,95 2 kilo 4,75

RODE, WITTE OF SPITSKOOL per stuk € 0,50
GROTE MAAT CLEMENTINES 30 stuks € 5,00
DUBBEL RODE GRAPEFRUIT 16 stuks € 5,00
VOLSAP HAND/PERSSINAASAPPELEN 30 stuks € 5,00
PUIKBESTE BILDTSTAR 10 kilo € 2,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

Bent u ook zo druk 
met de verjaardag 

van Sinterklaas 
komende 5 december? 

Bistro de Rotonde 
helpt u graag in de keuken!

Bezorgen bij u thuis:

22   OO FF   33   OO FF   44
SS TTAA MM PP PP OO TT TT EE NN BB UU FF FFF EE TT   

met verse worst, rookworst, ribbetjes 
en speklapjes 

met zuurgarnituur, jus en mosterd. 
Incl. borden en bestek (dus geen afwas)

Prijs: 2 stamppotten € 11.50 p.p.

3 stamppotten € 12.50 p.p.

4 stamppotten € 13.50 p.p.

RRR eee sss eee rrr vvv eee rrr eee nnn    ggg eee www eee nnn sss ttt !!!

Een prettig Sinterklaasfeest voor iedereen.
Bistro De Rotonde team 

Wendie en Thomas

Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden.
Tel. (0575) 55 15 19

www.bistroderotonde.nl

Doelgericht
adverteren?

Informeer naar de vele mogelijkheden!

Uitgever van o.a.:

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Uitgever drukkerij van Barneveld - Denekamp



In beide vestigingen van bibliotheek
West-Achterhoek hielp Passander het
publiek de helpende hand bij het ma-
ken van sinterklaasgedichten. Passan-

der is een sneldichter en officieel
stadsdichter van Zaanstad. De bezoe-
kers aan de twee bibliotheken hoefden
nu zelf niet te zweten op gedichten. 

De sneldichter maakte in korte tijd
een komisch of treffend gedicht over
onderwerpen als: muzikale tweeling,
vogelhuisje, baby van twee moeders,
bezige bij als schoonmoeder, gast-
vrouw in het ziekenhuis, mascara voor
actrice in spé en andere onderwerpen.

Sneldichter Jacob Passander in bibliotheek

Helpende hand bij sinterklaasgedichten

Op dinsdag 25 november bezocht sneldichter Jacob Passander de biblio-
theken in Hengelo en Vorden.

Sneldichter Jacob Passander aan het werk in de Hengelose bibliotheek.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH

Seniorenteam 1
Het eerste team speelde tegen koplo-
per Eefde. De thuiswedstrijd in sep-
tember eindigde in 4-4. Flash ging
voor de winst om de competitie span-
nend te houden. Gespeeld werd door
Niels Lijftogt, Chjehrando Gasper, Li-
anne en Bernadeth Heijenk. Niels
kreeg vandaag goed tegenspel in zijn
enkelspel. Hij won echter wel in twee
sets. Ook Chjehrando won goed in
twee sets. Lianne en Bernadeth troffen
allebei een sterke tegenstandster en
verloren hun enkelspel. In het heren-
dubbel trok Flash weer aan het langste
eind en in het damesdubbel was het
andersom en won Eefde. Zoals zo vaak
kwam het weer op de mixen aan. Niels
en Bernadeth wonnen in drie span-
nende sets: 21-18, 20-22, 21-19. Jammer
genoeg wisten Chjehrando en Lianne
niet te winnen en werd het weer een
gelijkspel. Eefde   - Flash 1: 4-4

Seniorenteam 2
Het tweede team heeft het moeilijk dit
jaar. Draaide men de afgelopen jaren
altijd bovenin mee, nu staat het onder-
aan. Ook tegen Spees Sjuttel uit Silvol-
de werd het een moeilijke wedstrijd.
Gespeeld werd door Robert Kater,
Hans Brinkman, Peter van Dijk, Mari-
an te Riele en Marian Hulshof. Na de
enkelspelen stond het 3-1 voor Spees
Sjuttel. Alleen Hans wist zijn enkel-
spel in drie sets te winnen. Het heren-
dubbel en het damesdubbel liepen
daarna ook niet, Beide partijen wer-
den verloren. Bij de mixen speelden
Peter en Marian Hulshof nog wel een
driesetter maar zij wonnen niet. Hans
en Marian te Riele wisten hun mixed-
dubbel ook niet te winnen. Flash 2 -
Spees Sjuttel 3: 1-7

Recreantenteam
Frans van Gils, Theo Huntink, Beppie
Menkveld, Apsie van Dijk en Annie Eg-
gink traden aan tegen Shuttle Up uit
Aalten. Dat team staat op een tweede
plaats en Flash had het dan ook zeer
moeilijk. Beide herenenkelspelen wer-
den verloren en ook het eerste dames-
enkel werd een prooi voor Shuttle Up.
Apsie speelde in het tweede damesen-
kel nog wel een driesetter maar verloor
ook. De tegenstander was gewoon te
sterk. Dit bleek ook wel uit de dubbels
en de mixen die ook allemaal verloren
gingen. Een zware nederlaag voor
Flash. Shuttle Up R1 - Flash R1: 8-0

Jeugdteam 1
Team 1 toog zondag naar Doetinchem
om tegen Phido te spelen. Het begon
niet zo goed. Erik van Hoffen verloor
zijn enkelspel in twee sets. Jelle van

Rossum wist daarna echter wel goed
te winnen. Ilse van Dijk verloor de eer-
ste set, maar kwam wel goed terug en
wist de volgende twee sets en daarmee
de partij te winnen. Vera Velhorst bleef
zoals altijd zeer rustig en legde de
shuttles kort over het net. Haar tegen-
standster had daar geen vat op en Vera
won. Hierna werden het jongensdub-
bel en meisjesdubbel ook gewonnen.
En ook het eerste mixeddubbel werd
een prooi voor Erik en Ilse. Jammer ge-
noeg verloren Jelle en Vera hun mixed-
dubbel net in drie sets. Maar uiteinde-
lijk toch een mooie uitslag voor Flash.
Phido J2 - Flash J1: 2-6

Jeugdteam 2
Sander van Gils startte tegen Varsse-
veld met een spannende eerste set die
hij met 21-18 won. De tweede set ging
een stuk beter: 21-12. Femke Nab won
overtuigend met 21-5 en 21-11. Twan
Helmink won de eerste set mooi met
21-13, maar trok vervolgens aan het
kortste eind: 15-21 en 15-21. Caitlin To-
ker maakte er een spannende partij
van, maar verloor met 19-21 en 16-21.
Sander en Twan wonnen de heren
dubbel met 21-13 en 23-21. Femke en
Caitlin wonnen met 21-9 en 21-8. San-
der en Caitlin wonnen met 21-12 en
21-16 en Twan en Femke wonnen met
21-13 en 21-12. Een mooie overwin-
ning waarmee J2 de tweede plaats wat
steviger in handen heeft. Flash J2 -
Varsseveld J3: 6-2

Jeugdteam 3
Team 3 kwam uit in Zutphen tegen Ri-
anto en had het moeilijk. Maar ze zijn
dit jaar ook zwaar ingedeeld. Gespeeld
werd door Wesley Boode, Dennis Cai,
Lilian Nijhuis en Rianne Fokkink. Hoe-
wel in het jongensenkelspel door Den-
nis, het jongensdubbel en in het
mixeddubbel door Wesley en Lilian
steeds de eerste set gewonnen werd
gingen deze partijen toch verloren.
Ook in de andere partijen was het Ri-
anto dat wist te winnen in steeds 2
sets. Rianto J1 - Flash J3: 8-0

Jeugdteam 4
Voor Flash startte Niels Golstein tegen
Ulft met een nederlaag. Het krachts-
verschil met de tegenstander was aan-
zienlijk: 5-21 en 5-21. Stefan te Riele
verloor net in een spannende drieset-
ter:  16-21, 21-18 en 18-21. Paulien te
Riele sleepte de eerste punten voor
Flash binnen: 20-22, 21-18 en 21-13. Het
jongensdubbel werd ook een prooi
voor Ulft. Laura Hulshof en Lynn Be-
renpas wonnen wel het damesdubbel
met 7-21, 21-5 en 21-18. Omdat bij de
tegenpartij één speler ontbrak gingen
de andere partijen en daarmee de
winst naar Flash. Flash J4 - Ulft J1: 5-3.

B a d m i n t o n

Astrid Emsbroek en Stella Siu Lie Ang
willen met deze expositie laten zien
hoe de illusie van beweging in anima-
tiefilms wordt gecreëerd. De tentoon-
stelling heeft daarom zowel een educa-
tief als een kunstzinnig karakter en is
bedoeld voor jong en oud. In dit kader
gaven beide animators ook een work-
shop klei-animatie op de Gruitpoort
Kunst en Cultuur te Doetinchem in de
cursus Beeldbouwen van Bert en
Will(emijn) Colenbrander. Astrid Ems-
broek komt oorspronkelijk uit Vorden.

Als kind heeft ze altijd al gedroomd
om later iets te gaan doen met haar cre-
ativiteit. In 2002 werd ze toegelaten tot
de opleiding "Animation" aan de Facul-
teit Kunst, Media & Technologie te Hil-
versum, onderdeel van de Hoge School
voor de Kunsten Utrecht. Tijdens deze
opleiding kreeg zij een grote liefde
voor stop-motion animatie. Bij deze bij-
zondere stop-motion techniek wordt
een pop of kleifiguur in kleine stappen
bewogen en gefotografeerd. Het diplo-
ma Bachelor of Design van haar studie

behaalde ze in 2007. Om nog verder te
specialiseren in animatie, heeft ze dit
jaar de Stop-Motion-Workshop gevolgd
bij Jürgen Kling in Gelnhausen, Duits-
land. In het naburige Frankfurt heeft
ze tevens werkervaring opgedaan in de
studio Scopas Medien/Clayart. Ander-
half jaar geleden startte zij in Arnhem
haar eigen onderneming "Astrid Ani-
matie". Voor bedrijven, televisie en on-
derwijs maakt ze nu diverse animatie-
films in opdracht. Onder andere Tele-
ac/NOT, Nederland-e, AVRO, Varkens in
Nood, ThiemeMeulenhoff en VARA
(2voor12). Ga voor meer informatie
naar www.astridanimatie.nl.
Astrid's laatste film "Big Bang! Vodka"
zal op het grote filmdoek verschijnen
in het Filmtheater te Hilversum en ook
op DVD uitgebracht worden. Een unie-
ke gebeurtenis vindt ze zelf. Net zoals
KunstZondagVorden, waaraan ze ook
op 14 december a.s. weer deelneemt.
Stella Siu Lie Ang studeerde aan de Wil-
lem de Kooning Academie in Rotter-
dam, Advertising en Audiovisuele
Communicatie. Haar carrière begon in
Londen waar ze werkte als art director,
styliste, story board artist en director.
Stella produceert ook films onder haar
bedrijfsnaam Stellamation. Opdracht-
gevers zijn o.a. NPS, MTV, Unicef, Uni-
ted Nations. Stella Ang ontwikkelde
een project waarin dertig leerlingen
van Wassenaarse scholen participeer-
den in leeftijd variërend tussen acht en
zestien jaar. Eind resultaat een ten-
toonstelling van alle "karakters" en de
film Het Heelal. Ga voor  meer informa-
tie naar www.Stellamation.tv Waar:Ga-
lerieBibliotheekVorden
Wat: tentoonstelling "De illusie van be-
weging", wie: animators Astrid Ems-
broek en Stella Siu Lie Ang, datum: 12
december tot en met 28 februari 2009,
tijd: di. 14.00-20.00 uur, wo.-vr. 14.00 -
17.30 uur, za.10.00-12.30 uur en op 14
december 2008 tijdens KunstZondag-
Vorden van 11.00-17.00 uur. Plaats: ,
Dorpsstraat 3, 7251 BA Vorden. Toe-
gang: gratis Info: www.bibliotheek-
westachterhoek.nl | www.astridanima-
tie.nl en www.Stellamation.tv

GalerieBibliotheekVorden

"De illusie van beweging"

In GalerieBibliotheekVorden is vanaf 12 december 2008 tot eind februari
2009 de expositie "De illusie van beweging" te bezichtigen met animatie-
films, -objecten  en -poppen van de animators Astrid Emsbroek en Stella
Siu Lie Ang. De expositie wordt op vrijdag 12 december om 20.00 uur ge-
opend in aanwezigheid van beide vormgevers en acht leerlingen van 't
Beeckland College o.l.v. hun docent Ron Bastiaan Net verrassen u met
zang, dans en rap.

Na een overdenking n.a.v. Mattheüs 24
over de laatste zondag van het kerke-
lijk jaar en de Voleinding ging de voor-
zitter  voor in gebed. Hierna volgden
mededelingen, n.a.v. de Ontmoetings-
dag in Lunteren, de Gewestvergade-
ring in Bennekom, waar een aantal
vertegenwoordigers van Vorden aan-
wezig waren. Verder riep hij de aanwe-
zigen op voor de Kerstviering op vrij-
dag 19 december as.in even grote geta-
le bij te wonen.

Daarna kreeg de heer Trapman het
woord. Aan de hand van prachtige
dia's nam hij de aanwezigen mee naar
Noorwegen. Via de 4 seizoenen lente,
zomer, herfst en winter liet hij de
mooie gezichten van Noorwegen zien.
Het betrof met name het zuiden met

het fjordengebied, waar 's winters
prachtige gletsjers te zien zijn. In een
bepaald gebied niet minder dan 750
km2. De inleider heeft 20 jaar reiserva-
ring met Noorwegen en heeft er zelfs
gewoond. Hij kon er dan ook boeiend
over vertellen. Noorwegen telt ca. 4
miljoen inwoners. Vanuit het zuiden
naar de Noordkaap is een afstand van
2500 km. Door de vele regen is Noor-
wegen selfsupporting op het terrein
van de energie.

Ook de plantengoei werd niet verge-
ten. Als je de fruitbomen in de sneeuw
ziet staan en daarna de mooie bloe-
sems in de lente ziet is het toch wel
een wonder. Ook op de rotsen groeien
planten en zelfs bomen. Vooral de
schittering in het water gaf mooie
plaatjes te zien van het landschap, dat
je eigenlijk dubbel ziet. Aan het eind
van de prachtige diaserie liet de inlei-
der een steen zien met in het Deens de
woorden van Psalm 95 "Komt laat ons
jubelen voor de Heer, in wiens hand
de diepten der aarde zijn en de toppen
van de bergen". De voorzitter bedank-
te de inleider hartelijk voor het gebo-
dene, waarbij  de aanwezigen zich
echt in Noorwegen waanden. Hiermee
kwam een eind aan een geslaagde bij-
eenkomst.

PCOB afdeling op reis
naar Noorwegen
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag de maandelijk-
se bijeenkomst in het Stampertje.
Voorzitter Fred Midden kon weer
een groot aantal belangstellenden
en gasten welkom heten. Er moes-
ten zelfs stoelen worden bijge-
plaatst. Bijzonder werd verwel-
komd de heer S.Trapman, de inlei-
der voor deze middag en tevens
voorzitter van de PCOB afdeling
Arnhem.



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Anscheten.

B. Broes.

C. Hand.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Retteketet Crazy
Kerstspektakel

Zaterdag 6 december treedt de Retteketet Showband me de Crazy
Kerstspektakelshow op in Partycafé de Bierkaai te Baak.

De gemeenteraad van Bronckhorst
heeft in de raadsvergadering op 27 no-
vember de nota Vastgoed- en accom-
modatiebeleid van de gemeente
Bronckhorst behandeld en vastge-
steld. Onder de gemeentelijke accom-
modaties vallen onder meer scholen,
dorpshuizen, bibliotheken, peuter-
speelzalen, mortuaria, kerktorens, ge-
meentehuis, gemeentewerf, brand-
weerkazernes, sporthallen, zwemba-
den, gymzalen en buitensportaccom-
modaties zoals voetbalvelden en ten-
nisvelden. Het beheer en onderhoud
van deze gemeentelijke accommoda-
ties waren tot nu toe nog verschillend
geregeld. Vanwege de herindeling
wordt er naar gestreefd om hierin
meer harmonisatie te krijgen. 

In de nota worden de randvoorwaar-
den geformuleerd, die erop gericht
zijn om meer duidelijkheid, uniformi-
teit, efficiëntie en beheersbaarheid
van het beleid en de inzet rondom de
gemeentelijke accommodaties te ver-
krijgen. De verschillende soorten ac-
commodaties zijn per cluster nader
uitgewerkt. Omdat de nota zoveel
clusters omvat wilde het CDA Bronck-
horst zich tijdens deze bijeenkomst
beperken tot de gemeentelijke binnen-
en buitenaccommodaties. Vooral de
plannen rondom de binnen- en bui-
tenaccommodaties zoals: voetbalvel-
den, tennisvelden, sporthallen, gym-
zalen en zwembaden kunnen gevol-
gen hebben voor de gebruikers van de-
ze accommodaties.

De gemeente heeft een groot aantal
actieve sportverenigingen met veel le-
den. Daarom wilde het CDA Bronck-
horst een openbare bijeenkomst orga-
niseren om met betrokkenen en be-
langstellenden over de sportaccom-
modaties te discussiëren. 

De vele belangstellenden werden wel-
kom geheten door Henk Maalderink,
voorzitter van het CDA Bronckhorst
die ook verder de bijeenkomst leidde.
“U zult zich misschien afvragen, heeft
deze bijeenkomst wel zin als de nota
over twee dagen aan de orde komt in
de gemeenteraad. Ja!”, gaf Maalderink
zelf het antwoord. “Het CDA zal zeker
belangrijke (discussie) punten van
vanavond meenemen”. Vervolgens
stelde hij de inleiders voor. 

Wethouder Peter Glasbergen hield
een inleiding over het beleid ten aan-
zien van de gemeentelijke accommo-
daties in het algemeen en de sportac-
commodaties in het bijzonder en wat
dit gaat betekenen voor de gebruikers.
Door onvoldoende zicht op gemeente-
lijke accommodaties is in 2006 onder-
zoek gedaan naar diverse gebouwen
en accommodaties die de gemeente in
eigendom heeft. De 150 gemeentelijke
accommodaties waren met betrek-
king tot beheer en onderhoud tot nu
toe nog verschillend geregeld. Vanwe-
ge de herindeling wordt er naar ge-
streefd om hierin meer harmonisatie
te krijgen. De verschillende soorten ac-
commodaties zijn per cluster uitge-
werkt. “Er wordt gefocust op de bin-
nensport, buitensport, dorpshuizen
en zwembaden. Hierin wil de gemeen-
te de regie houden. Ook de grond blijft
bij de gemeente”, verduidelijkt Glas-
bergen. “De vraag is, wie is er verant-
woordelijk voor het beheer. De ge-
meente vindt, dat dit de gebruiker is.
Het uitgangspunt is niet bezuinigen.
Het is een optimaliserings- en harmo-
nisatieopdracht”, liet hij de toehoor-
ders nog eens duidelijk weten. Wat be-
treft de financiële consequenties, is
het uitgangspunt van de gemeente
om alle accommodaties in stand te
houden. Het gemeentelijke onder-
houd van accommodaties is een ge-
deelde zaak zowel van de vereniging
als van de gemeente. Het groot onder-
houd van sportvelden van de buiten-
sport blijft de gemeente doen. De ge-
meente heeft géén voornemens voor
grootschalige investeringen. De ex-
ploitatie en het beheer dient volgens
de gemeente bij de gebruiker te lig-
gen. De gemeente wil bij de eigen
grond betrokken blijven. Voor de be-
heersexploitatie van zwembaden en
binnensportaccommodaties, zoals
sporthallen en gymzalen wordt onder-
zocht hoe privatisering aan externen
mogelijk is. Bij eventuele externe uit-
besteding zal de maatschappelijke
functie die de accommodaties hebben
in Bronckhorst minimaal gehand-
haafd moeten blijven. “We willen on-
derzoeken of we het in eigen beheer
willen houden of uit willen besteden
aan derden. Daar hangt een prijskaart-
je aan dat tegen elkaar afgezet moet
worden. De grond blijft altijd eigen-
dom van de gemeente”. Met verenigin-
gen dienen goede afspraken gemaakt

te worden. Wethouder Glasbergen: “In
‘de opmaat werkgesprekken’ zal het
vooral gaan over wat de twee partijen,
gemeente en sportverenigingen, voor
elkaar kunnen doen. Het zal ook ge-
ven en nemen worden”. 

Barry Leenders, medewerker van de
Gelderse Sportfederatie, ging in op de
voor- en nadelen van privatisering van
sportaccommodaties of onderdelen
ervan. In een overzicht liet hij zien
welke mogelijke voordelen er zijn voor
de gemeente en welke mogelijke voor-
delen er zijn voor de verenigingen bij
privatisering. Leenders gaf aan dat er
voor beide partijen aandachtspunten
zijn waar goede afspraken over ge-
maakt dienen te worden. “Het gaat
dan ook vooral om het proces hoe de
gemeente en verenigingen tot elkaar
kunnen komen”. 

Paul Seesing, fractievoorzitter van het
CDA gaf in het kort de visie van zijn
partij weer. “Het standpunt van het
CDA is, dat je naar de toekomst toe
goede afspraken moet maken. Privati-
sering is prima, maar wel zodanig dat
de verenigingen in stand kunnen blij-
ven. Daarom ook moet je duurzame
afspraken maken”. Volgens Seesing
zitten aan het in stand houden van de
verenigingen en accommodaties wel
enkele randvoorwaarden. “Dat is het
draagvlak bij de verenigingen zelf,
zelfwerkzaamheid en samenwerking.
Als dat een kader is waar men aan vol-
doet, dan vindt het CDA dat verenigin-
gen en accommodaties gehandhaafd
moeten blijven”. 

Na de inleidingen was er gelegenheid
om vragen te stellen waar veel gebruik
van werd gemaakt. Onder de bezoe-
kers waren veel afgevaardigden van di-
verse voetbalverenigingen.

Marcel Schiphorst van Baakse Boys
vond het een goede bijeenkomst, liet
hij na afloop weten. Hij had het idee
dat er heel veel ‘koudwatervrees’ was
bij veel van de verenigingen. Schi-
phorst: “De meeste verenigingen wa-
ren bang dat ze de kosten naar zich
toe zouden krijgen waardoor er geen
compensatie zou komen”, verduide-
lijkt hij. “De wethouder heeft dat heel
duidelijk uitgesproken. Het is geen be-
zuinigingsslag. Als er aan de andere
kant een compensatie komt, dan zie
ik daar eigenlijk geen probleem in”.
De penningmeester van Baakse Boys
maakt zich geen zorgen om de finan-
ciële kant. “Ik zie heel duidelijk dat de
gemeente bij privatisering enkele din-
gen wil verschuiven”. Hij geeft een

Harmonisatie hét toverwoord van de gemeente

Veel vragen maar ook meer duidelijkheid

over sportaccommodaties in Bronckhorst

In Partycentrum Langeler werd afgelopen dinsdag door het CDA Bronck-
horst een openbare bijeenkomst gehouden over de sportaccommodaties
in de gemeente Bronckhorst. Er was veel belangstelling. Na afloop waren
de aanwezigen over het algemeen tevreden hoe de gemeente denkt om te
gaan met het accommodatiebeleid voor de komende jaren.

Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst over sportaccommodaties.

voorbeeld: “Laten we stellen dat het
onderhoud verschoven wordt en dat
er voor 12.000 euro kosten aan een
veld zit. De gemeente wil niet meer of
niet minder geld kwijt, hebben ze aan-
gegeven. Als dat geld naar ons toe kan
komen en we kunnen daar zelf een
verantwoorde invulling aan geven,
dan zie ik best mogelijkheden voor de
vereniging om daarmee een levensvat-
bare toekomst mee op te kunnen bou-
wen”. Schiphorst vindt, dat we niet te
veel zorgen moeten maken. Er is best
een verantwoordelijk beleid. Voor zijn
voetbalclub ziet hij dan ook niet direct
een hele grote verandering. “Ik kan
me voorstellen, dat wanneer je een
vereniging bent die niets in eigendom
heeft en die nu opgezadeld wordt om
het gebouw in eigendom te nemen en
de ondergrond blijft van de gemeente,
dat je op dat moment gaat denken:
wat gaat ons gebeuren!”. 

Willy Bloemendaal van schietvereni-
ging Zelhem, geeft aan dat het hele
traject van privatisering vier jaar gele-
den al bij zijn vereniging is gebeurd.
De schietvereniging heeft zijn onder-
komen achter De Pol vier jaar geleden
in eigendom gekregen. “We hebben
zelf een kantine en het werkt perfect.
Voorheen moesten we het onderhoud
ook al zelf doen en dat doen we nog
steeds. Zoals het nu is ben ik daar wel
gelukkig mee. Alleen, nu ik hier de
verhalen hoor over de financiën, denk
ik dat wij toen toch meer hadden moe-
ten vragen”, vindt Bloemendaal. 

“We hebben wat meer duidelijkheid
gekregen”, is de eerste reactie van Gra-
dus Eenink, voorzitter van VV Wolfers-
veen. “Laatst hebben we al een voorzit-
tersoverleg van de buitensportvereni-
gingen gehad met de wethouder. Van-
avond zijn we weer wat dieper op de

zaak in gegaan om een goede basis te
leggen voor de toekomst. Natuurlijk
zijn er nog veel vraagtekens. Het gaat
niet alleen om op de korte termijn een
goed uitgangspunt te hebben, maar
vooral op de langere termijn”, zegt
Eenink. Hij heeft er veel vertrouwen in
om daar goed uit te komen. “Het ge-
vaar is dat het er op korte termijn mis-
schien aantrekkelijk uit kan zien,
maar het gaat er ook om dat het on-
derhoud van accommodaties en vel-
den ook over vijftien jaar betaalbaar
blijft. Daar zit de zorg”. 

Paul Seesing, fractievoorzitter van het
CDA, vond dat er veel onrust was met
name bij de besturen van verschillen-
de voetbalverenigingen. “Vanavond is
er veel duidelijkheid gebracht door de
wethouder en de standpunten van de
CDA-fractie. Ik heb de indruk dat men-
sen nu vertrouwen hebben in de weg
die we nu ingaan. Bij de gemeente-
raadsvergadering (twee dagen later 27
november, red.) zullen we een motie
indienen waar wij willen vastleggen
dat de verenigingen gefaciliteerd wor-
den bij de veranderingen”. Eerder op
de avond gaf Seesing daar al een voor-
beeld van over de dorpshuisbestuur-
der die nu een exploitatiesubsidie
krijgt en die het straks zonder moet
doen. Zij gaan van een gewone be-
heerssituatie naar een ondernemings-
situatie toe. Volgens Seesing kun je
dat niet van het een op de andere dag.
Daar heb je hulp bij nodig. Dat soort
dingen moeten we gewoon duidelijk
hebben. “Ik vond het een goede sug-
gestie, om de GSF ook als adviseur te
laten dienen bij voetbalverenigingen
bij het maken van afspraken met de
gemeente om daarin ook voldoende
transparantie en duidelijkheid naar
de toekomst te krijgen”.
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Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 

geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.

Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 

voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie

vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Handelsonderneming

Willie Waenink

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 Olde Kaste 6a
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

OOK U KRIJGT MISSCHIEN NOG BELASTINGGELD TERUG

Wij hebben geconstateerd dat veel mensen welke geen belasting-
aangifte hebben ontvangen toch voor teruggave in aanmerking
kunnen komen. Hebt u over 2007 of voorgaande jaren geen aan-
gifte ontvangen, neem dan contact met ons op.

Wij maken graag geheel vrijblijvend een berekening voor u.
Bij geen teruggave berekenen wij geen kosten.

Bel voor informatie 0575-462216.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld.

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 6 december

in het café

Yeah Baby

in de discotheek

D.J. Martijn

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Speciale extra lage nieuwbouw-

rente. Informeer ernaar!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

-
-
-
-
-
-

Huurnink v.o.f.

Covikseweg 10 

7221 CM Steenderen

lmb.huurnink@hetnet.nl

Weten wat Reiki voor u kan betekenen?
Kom naar de GRATIS informatie-avond op 
dinsdag 13 januari van 20.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28.
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Ogenschijnlijk zo fit als een hoentje
passeerde hij in een tijd van 32 minu-
ten en 18 seconden de finish. De 6 km
hardlopen was volbracht. Voldaan
keek Henk om zich heen en zegt: ‘ Ik
vond gewoon dat ik aan deze Blubber
Run moest meedoen. Dat heb ik graag
voor dit goede doel, KWF Kankerbe-
strijding over. Ik kreeg onderweg wel
een beetje kramp maar dan kwam
waarschijnlijk doordat ik vanmorgen
nog 65 kilometer op de crossfiets heb
gereden’, zo zegt de vader van Arjan
Mombarg. Hoe zo, sportfanaat ? 

De naam Mombarg viel deze zondag
veelvuldig. René Mombarg die bij de 3
kilometer afstand samen met Gerrit
Uilenreef, hand- in- hand als tweede
over de finish ging. Dianne Mombarg
die bij de dames ( 6 kilometer ) van de

partij was. Haar broer René Pardijs
deed eveneens van zich spreken. Hij
werd deze dag 36 jaar en beloonde
zich zelf bij de 12 kilometer met een
fantastische glijvlucht over de finish-
lijn, met een derde plek. En dan was er
nog een Mombarg ( Arjan) die samen
met Ilona Lenselink, Liesbeth Bakker,
Marcel Bourgondieën en Jolanda de
Zeeuw het organisatiecomité vormde.
Arjan: ‘ Wij zijn super tevreden , we
gingen voor 200 deelnemers, het wer-
den er ruim 350. Fantastisch toch !

‘ In één woord geweldig wat ze hier in
Vorden gepresteerd hebben en wat
een deelnemersveld, het heeft mijn
verwachting verre overtroffen. Het af-
gelopen voorjaar liep Ilona Lenselink
met een aantal Vordenaren de Bagger-
loop in Didam met als doel : geld inza-

melen voor onderzoeken naar kanker.
En nu organiseren ze in het buurt-
schap Linde een dergelijke Run. Het
KWF is hier bijzonder trots op’.
Lovende woorden, namens het KWF
Kankerbestrijding, gesproken door Ot-
ze Hoogeveen, promotor voor Oost Ne-
derland. En Ilona Lenselink zelf ? Be-
halve mede- organisator liep zij de 6 ki-
lometer en zegt daarover: 

‘Ik heb de gehele wedstrijd met een
brede glimlach op mijn gelaat gelo-
pen. Ik kon gewoon niet moe worden.
Het grote aantal deelnemers en die
honderden supporters. Gaaf, honderd
procent gaaf, wat ben ik trots op ieder-
een. Deze Run wordt een traditie, ze-
ker weten. We hebben op dit moment
al enkele duizenden euro’ s binnen,
daar komen de sponsorgelden en de
opbrengst van de deelnemers van van-
daag nog bij. De komende dagen kun-
nen we bekend maken wat we precies
voor het KWF hebben binnen ge-
haald’, zo zegt Ilona. Overigens leek

het bij de start van de Lindese Blubber
Run wel Oudejaarsdag. Riet Lenselink,
moeder van Ilona, liet met een dave-
rende knal de deksel, van een met car-
bid gevulde ‘melkbusse’ de lucht in-
vliegen. Het startsein voor de Blubber
Run was gegeven. Hoezo blubber? 

Een perfecte naam, want toen de eer-
ste deelnemers de finish bereikten za-
ten ze inderdaad van onder tot boven
onder de blubber. Modder op de mais-
velden, modder op de zandwegen, een
sloot ‘door waadden’, het hoorde er al-
lemaal bij. In en rondom de Lindese
molen en het Praothuus één en al be-
drijvigheid met veel aandacht voor de
snert, de warme chocolademelk en de
muziek. Een deelnemersveld met een
hoog ‘Vorden- gehalte’ maar ook
teams uit de regio, zoals bijvoorbeeld
de ‘Swaffelaars’uit Zutphen. Ook de af-
deling Arnhem van Chat’n Run met
deelnemers uit alle delen van Neder-
land, het ‘Barendsen Blubber Team’,
verder een team met de prachtige
naam ‘De valse start’, noem maar op.
Maar wel allemaal met één doel voor
ogen: samen lopen, samen genieten
en samen geld inzamelen voor de
KWF Kankerbestrijding.

Bart Verberkt uit Gorkum ( winnaar
12 kilometer ) was ontzettend blij met
zijn overwinning. ‘ Het was een prach-
tig parcours, maar wel zwaar. Ik moest
twee keer door een sloot lopen, ik heb
weliswaar steenkoude voeten maar ik
hou toch een super gevoel aan deze
Blubber Run over’, zo sprak de 45 jari-

ge Bart. Jan Paul Bakker, zoon van
Klaas en Loke Bakker kwam hijgend
en puffend over de streep en sprak
slechts vier woorden ‘ik ben knal ka-
pot’. Een half uurtje later troffen we
hem met een mooie blonde dame bij
de ‘koek- en zopie- tent. En zie Jan Paul
sprak weer honderd- uit ! School de
Kraanvogel was zelfs met drie teams
present. Meester Gudde gaf het goede
voorbeeld door ook de ‘strijd met de
elementen’ aan te gaan !

Koen de Wit uit Doetinchem, winnaar
van de zes kilometer, was vanwege een
blessure vier weken uit de running. ‘
En dan hier vandaag winnen, dat had
ik echt niet verwacht’, zo glunderde
hij. Stef Verwaayen uit Bredevoort won
met een geweldige voorsprong de 3 ki-
lometer. Zijn reactie na afloop: ‘ Een
erg zwaar parcours, soms stukken ijs
op de paden en dan het maisveld. De
stoppels staken door mijn schoenen,
maar met de finish in zicht voel je
geen pijn’. De 13 jarige Dion de Brou-
wer kwam kletsnat over de finish. ‘Ik
ben twee keer in het water gevallen,
maar ik heb de wedstrijd wel uitgelo-
pen’, zo grijnsde hij. Henri Barendsen
stond stevig ‘trekkend’ aan een sigare-
tje, zeer tevreden de loftrompet over
zijn team af te steken. Tevreden dat de
jongens allemaal de finish hadden be-
reikt ! ‘Het roken doen wij vanwege de
stress’, zo voegde Henri eraan toe. En
dan was er ook nog de 6 jarige Jesse de
Zeeuw, bij de 3 kilometer de jongste
deelnemer. ‘Het slootje- springen vond
ik het leukste’, zo sprak Jesse .

Terwijl de eerste sneeuwvlokken op de vroege zondagmiddag in het
buurtschap Linde over de velden dwarrelden, klonk er applaus voor de 63
jarige Henk Mombarg, geboren en getogen Lindenaar, van beroep veehou-
der met als grote passie: sporten !

Stef Verwaayen links: winnaar drie kilometer

start drie kilometer Koen de Wit: winnaar 6 kilometer Henk Mombarg vertelt !

Zesjarige Jesse de Zeeuw: de jongste deelnemer

E e r s t e  R u n  e e n  g r a n d i o o s  s u c c e s  !

Voor het goede doel KWF Kankerbestrijding 
door de Lindese blubber rennen

moeder Riet Lenselink met dochters Bart Verberkt: winnaar 12 kilometer Rene Pardijs met trotse moeder
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PBB
Bezorgdienst
PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK  Zelhem
tel./fax 0314 - 625159

zoekt enkele

BEZORG(ST)ERS
voor de dinsdag in het verspreidingsgebied van deze krant.

Reacties bij voorkeur schriftelijk.

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

HEEL VEEL LEKKERS, VOOR GROOT EN KLEIN!

AH ZWARTE-
PIETENTAART
stuk

van 5.49
voor 3.99

PAGE
VOORDEELPAK
pak 24 rol

van 7.89
voor 6.49

HUGGIES
div. var.

3 pakken naar keuze

van 29.73

voor 19.81

1+1 G1+1 G RRAATTIISS

AH GOURMETSCHOTEL
500 gram

van  6.49
voor  4.99

FLORYN JONGE JENEVER
fles 1 liter

max. 6 fl. per klant van 11.49
voor 9.99

AH MANDARIJNEN
net kilo

nu  1.99

1+1 G1+1 G RRAATTIISS

COCOMMPPLELEEET ST SIINNTTEERRKKLLAAAASSFFEEEESST BT BII J ALBJ ALBEERRT HT HEE II JJN HN HEENNGGEELLO GO GLD.LD.
Oh, kom maar eens kijken op vrijdag 5 december!

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

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

SSCC HHOOEE NNTTJJ E ZE Z EETTTTEE NN
Van maandag 24 november tot en met dinsdag 2 december kunnen kinderen tot en met acht jaar uit Hengelo en omstreken hun schoentje inleveren bij de servicebalie in de winkel.

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

VVEE EE L LEL LE KKKKEE RRS ES E N MN MOOOOIIS VS VOOOOR KR KLELE II N, MAN, MAAR OAR OOOK VK VOOOOR GR G RROOOOTT
Ook voor de ouders heeft Albert Heijn dit jaar weer een uitgebreid Sinterklaasassortiment. De winkel biedt een prachtig assortiment met heerlijke lekkernijen, zoals een Pietentaart

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

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

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
TEL. 0575 551811

KIJK VOOR ACTIES OP
WWW.WKOLIE.NL

T.k. MOOI WEIDEHOOI
Onkruid vrij. In pakken
van 90x90x90 gewik-

keld, dus stofvrij.
Tel. (0575) 46 72 77.

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

PROFITEER NU VAN ONZE ACTIES!
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‘Eerst twee keer met een KTM motor
en nu op een Honda motor. Ik ben
hartstikke blij met opnieuw een natio-
naal kampioenschap’, zo sprak Erwin
zaterdagavond na afloop van de twee-
daagse kampioensrit. In de weten-
schap dat hij zaterdag aan een veer-
tiende plaats genoeg had ( gezien zijn
voorsprong op zijn naaste concurrent
Mark Wassink) om kampioen van Ne-
derland te worden, vond de Vordenaar
het een lastige enduro.

Erwin: ‘ Ik was zaterdagmorgen voor
de start en ook in het eerste gedeelte
van de wedstrijd, best wel zenuwach-
tig. Ik was steeds maar aan het denken
‘als ik maar niet val’en ‘als ik maar
geen machinepech krijg ‘. Dat soort
dingen spelen steeds maar door je
hoofd. Wanneer je een wedstrijd in
moet gaan met bijvoorbeeld gelijke
kansen of een achterstand, dan ben je
toch meer geconcentreerd en weet je
gewoon dat er ‘volle bak’ gereden
moet worden. Ik maakte zaterdagmor-
gen in het begin van de race al direct
een paar stommen fouten. Ook een
paar keer gevallen. Maar dat over-
kwam de meeste rijders. Het had in de
nacht van vrijdag op zaterdag flink ge-
regend waardoor gedeelten van het

circuit spekglad waren geworden..

Mark Wassink, de man in vorm, won
zowel de manche op vrijdag als op za-
terdag. Vrijdag heb ik ook op safe gere-
den. In deze manche werd de zesde
crossproef door de jury uit de uitslag
geschrapt. Tijdens deze cross kwam Je-
roen Klein Kromhof zo ongelukkig ten
val, dat hij met een gebroken been
naar het ziekenhuis moest worden af-
gevoerd. Aangezien diverse coureurs
door deze valpartij werden gehinderd,
werd de crossproef geschrapt. Zater-
dag was het voor zowel de rijders als
de machines extreem zwaar’, zo sprak
Erwin Plekkenpol die het vervolgens
hoog tijd vond om een biertje op zijn
behaalde Nederlandse titel te drinken
!

Het behalen van het Nederlands kam-
pioenschap in de Enduro E3 klasse, is
voor Erwin Plekkenpol een prachtige
afsluiting van een jaar endurosport op
het allerhoogste niveau. De Vordenaar
kijkt er met een goed gevoel op terug,
met name op de internationale Zes-
daagse, het wereldkampioenschap
voor landenteams, dat in september
Griekenland werd gehouden. Erwin
Plekkenpol was daar de beste Neder-

lander. Het Nederlands Trophy Team
kwam tijdens deze WK bijzonder goed
voor de dag en behaalden Hans Vogels,
Ralph Hubers, Marrk Wassink, Alex
van den Broek en Erwin Plekkenpol al-
lemaal een gouden medaille. Alleen
Amel Advocaat stond met lege han-
den, hij viel al vroeg in de wedstrijd ge-
blesseerd uit. Individueel eindigde Er-
win Plekkenpol, met slechts één se-
conde verschil op de nummer twaalf,
op de dertiende plaats.

Erwin: ‘ Het parcours daar was zeer
zwaar, paden met veel steenslag. Toch
heb ik op dat gebied het afgelopen
jaar de meeste progressie geboekt. In
het buitenland tref je veel van dat
soort trajecten aan, harde ondergrond
met veel oneffenheden. Dat vergt ver-
geleken met bijvoorbeeld de zand-
gronden die wij hier gewend zijn, toch
een bepaalde manier van rijden. Bij
ons team ( HM Zanardo ) ligt het ac-
cent op het rijden van WK enduro
wedstrijden. ( Het team bestaat uit de
Finnen Mika Ahola en Jan Mattila, de
Italianen Oscar Balleti en Fabio Mossi-
ni en Allessandro Boturi en Erwin
Plekkenpol ). De klasse E 3 waarin ik
uitkom , bestaat uit alleen maar top-
pers, daar is het onderlinge krachts-
verschil zeer klein. In 2007 eindigde ik
tijdens de WK op de 15e plaats. Bij de
aanvang van dit seizoen ging ik voor
een plek bij de eerste twaalf, het werd
uiteindelijk opnieuw een 15e plek.

Toch heb ik met name bij de cross-
proeven vooruitgang geboekt. Vergele-
ken bij de echte toppers in mijn klasse,
de Finnen Samuli Aro en Marko Tarke-
la en de Fransman Sebastian Guillui-
ne, respectievelijk de nummers één,
twee en drie bij het wereldkampioen-
schap, verlies ik tijdens de cross bij el-
ke bocht een tiende van een seconde.
Dat lijkt en is ook weinig, maar in de-
ze klasse met al die goede coureurs,
worden dit soort wedstrijden op frac-
ties van seconden beslist. Jammer dat
ik tijdens de WK’s in Portugal en Italië
vanwege valpartijen moest uitvallen.
Ik hoop het komende jaar op een
plaats bij de top tien’, zo zegt Erwin.
Overigens jammer voor hem, dat de
wedstrijden voor het Europees kampi-
oenschap enduro bij zijn team op het
tweede plan staan, waardoor hij niet
aan alle EK wedstrijden kon meedoen.
Waar Erwin Plekkenpol wel aan de
start verscheen, was het gelijk raak. In
Oliveira d’Hospital in Portugal en tij-
dens de EK in Hengelo, Vorden, Zel-
hem won hij beide keren beide man-
ches. Ook in 2009 draait het bij HM Za-
nardo in eerste instantie om de WK !

Erwin Plekkenpol voor de derde keer
enduro kampioen van Nederland

Erwin Plekkenpol is er afgelopen weekend in geslaagd om tijdens de af-
sluitende kampioensrit van de KNMV, welke in Enter werd gehouden,
kampioen van Nederland te worden. Een tweede plaats in het dagklasse-
ment op vrijdag en een derde plaats op zaterdag, was ruim voldoende om
voor de derde keer in zijn carrière de Nederlandse titel te pakken.

Dit jaar blijft het koor in de buurt van
Vorden.Zaterdagmiddag 13 december
is het op de kerstmarkt te beluisteren
met aansluitend s’avonds om 20.00
uur een kerstconcert in de sfeervolle
Antoniuskerk in de Kranenburg. Hier-
aan zal ook de sopraan Henriëtte van
Lith haar medewerking verlenen. Voor
dit optreden is voor herkenbare kerst-
melodieën gekozen. Woensdagmid-
dag 17 december gaat het Vordens
Mannenkoor op bezoek bij het woon-
zorgcentrum De Wehme. Dan worden
Nederlandstalige kerstliederen gezon-
gen, zodat de bewoners ook mee kun-
nen zingen. Het koor hoopt met dit

optreden de mensen daar enkele ge-
lukkige momenten te bezorgen.

Vrijdagavond 19 december treedt het
Vordens Mannenkoor om 20.00 uur op
in het Cultureel Centrum Het Tref-
punt in Gorssel. Daar wordt opgetre-
den samen met het Gorssels Gemengd
Koor, het Gemengd koor uit Epse en
het harmonieorkest Kunstmin uit
Gorssel. Tot slot is er dan op de zon-
dagmiddag voor Kerstmis (21 decem-
ber) om 14.30 uur het eigen Kerstcon-
cert in de Christus Koningkerk in Vor-
den. Tijdens dit concert zal de sopraan
Henriëtte van Lith alleen, maar ook sa-
men met het koor enkele kerstliede-
ren zingen. Ook is er een optreden van
het koperensemble Brameth Brass. Dit
kwintet, dat zeer regelmatig in deze
regio is te beluisteren, heeft ook een
veelzijdig repertoire. Het Vordens
Mannenkoor zingt tijdens dit concert
kerstliederen uit heel Europa. Ook zal
baritonsolist Ludo Eijkelkamp enkele
liederen zingen.

Vordens Mannenkoor tijdens
de Kerst vijf keer in actie!
De maand december is voor het
Vordens Mannenkoor een drukke
tijd en wordt het veelvuldig ge-
vraagd om aan diverse kerstconcer-
ten deel te nemen. Niet zo verwon-
derlijk want het Vordens Mannen-
koor staat bekend vanwege haar
uitgebreide en zeer gevarieerde
kerstrepertoire.

Het nieuwe beweegprogramma is de
trainingsmethode Kinesis. Er wordt
getraind in een rustige ruimte onder
begeleiding van een fysiotherapeut
of een Kinesis-instructeur. De kine-
siswand biedt een grote hoeveelheid
aan mogelijkheden om te trainen.
Deze zullen tijdens de informatie-
avond toegelicht worden. De be-
weegprogramma’s onder begelei-
ding van de fysiotherapeut kunnen
worden vergoed. Hier zal 8 en 12 de-

cember ook meer informatie over
gegeven worden.

Kinesis betekent letterlijk: vrije be-
weging. Hierdoor is het mogelijk om
functioneel te trainen. U leert een
goede houding aan te nemen en uw
spierkracht te versterken, zonder
een te grote belasting. Kinesis is zeer
geschikt voor mensen met een fysie-
ke beperking. Voorbeelden hiervan
zijn: rugklachten of andere ge-
wrichtsklachten, Reuma, COPD, Ar-
trose en hartpatiënten. Heeft u wel
eens last van bijvoorbeeld één van
deze klachten? Kom dan naar de in-
formatieavond om te kijken of Aero-
Fitt iets voor u kan betekenen.

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

Informatieavond sportcentrum AeroFitt

Bewegen met fysieke
klachten
Sportcentrum AeroFitt organi-
seert maandag 8 en vrijdag 12 de-
cember een informatieavond
voor mensen met een fysieke be-
perking. De aanvang is om 20.00
uur. Deze informatieavond staat
in het teken van nieuwe beweeg-
programma’s die vanaf januari
2009 van start zullen gaan. Ieder-
een, dus ook niet-leden, zijn van
harte welkom.

Joost en Willem lopen, beurtelings Reint ondersteunend,

langzaam van de Kattenbelt terug naar kasteel Roderlo.

Reint kreunt van de pijn in zijn arm, die Joost en Willem

provisorisch met een stuk onderhemd hebben verbonden.

Als ze in de laatste bocht naar het kasteel lopen, komt een

gezelschap hen achterop. De aanblik van de drie strompe-

lende jongemannen moet voor hen onheilspellend zijn. 

Alsof ze het boeventuig zijn dat de wegen dezer dagen zo

onveilig maakt. De begeleider vuurt het paard aan om snel

te passeren. Op dat moment glijdt een paardebeen weg in

een diepe voor. De begeleider laat met tegenzin halt

houden. Joost kijkt nieuwsgierig opzij en kruist in een flits

de ogen van een jongedame die in bevallige amazone-

houding op het paard zit. Zijn hart begint onmiddellijk te

bonzen.

-- Goedemiddag, heren. Haar stem is het kwikzilver van

een merel die zingt vanuit een hoge post in de avondzon.

-- Goedemiddag, mejuffrouw. De arm van Reint glijdt van

Joosts schouder. 

Joost kijkt blozend naar het meisje op het paard. 

-- Jonkheer Joost van Heeckeren heet U van harte welkom

in Roderlo. Het meisje kijkt hem met grote ogen aan.

– Jonkheer Joost? Ik had U niet herkend, jonker. 

Kent U mij nog?

JONKER JOOST
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman

Aanlevering advertenties en berichten rond
Kerst / Oud en Nieuw 2008/2009

CONTACT VAN WEEK 52 (22-12 T/M 27-12)
De drie edities Bronckhorst verschijnen op dinsdag/woensdag
23/24 december. Hiervoor gelden de normale aanlevertijden. 
Contact Ruurlo verschijnt op dinsdag 23 december. 
Hiervoor dienen de advertenties en berichten ingeleverd te zijn
donderdag 18 december voor 17.00 uur.
Contact Warnsveld verschijnt niet in deze week.

CONTACT VAN WEEK 1 (29-12 T/M 3-1)
De drie edities Bronckhorst verschijnen op dinsdag/woensdag
30/31 december. Hiervoor dienen de advertenties en berichten
ingeleverd te zijn dinsdag 23 december 17.00 uur.
Contact Ruurlo verschijnt op vrijdag 2 januari. Advertenties en
berichten uiterlijk maandag 29 december om 17.00 uur inleveren.
Contact Warnsveld verschijnt op zaterdag 3 januari. Adverten-
ties en berichten aanleveren maandag 29 december voor 17.00 uur.

IN WEEK 2 (5-1 T/M 10-1) verschijnt Contact weer normaal 
Advertenties en berichten voor editie Bronckhorst Zuid vanaf
deze week naar Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30/Postbus 22,
7250 AA Vorden, tel. (0575) 55 10 10, e-mail info@contact.nl



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 49, 2 december 2008

Op 2 december introduceert de
gemeente haar nieuwe website met
meer interactieve mogelijkheden.
Vanaf deze dag kunt u o.a. het
uittreksel bevolkingsregister via
internet aanvragen, melden dat u
verhuisd bent binnen de gemeente
en een klacht doorgeven. Burge-
meester Aalderink: “Ik ben erg blij
met deze aanschaf. Met de nieuwe
website zetten wij een belangrijke
stap op weg naar een verbeterde
elektronische dienstverlening.”

Wat is er veranderd
• de website heeft een nieuwe frisse

vormgeving met een verbeterde
structuur

• de website is gevuld met nieuwe,
maar ook oude content (inhoud)

• het computersysteem van de
gemeente is aangepast, hierdoor
is de elektronische afhandeling
van producten mogelijk geworden

• de eerste elektronische producten
(uittreksel GBA, uittreksel burge-

lijke stand, bewijs van in leven zijn,
bewijs van Nederlanderschap,
verhuizing doorgeven, melding/
klacht woon- en leefomgeving)
zijn volledig digitaal af te handelen 

• het bestellen van elektronische
producten gaat via DigiD en kan
online afgerekend worden 

• begrafenisondernemers kunnen
nu ook 's avonds en in het week-
end online een begraafplaats
reserveren (uniek in Nederland)

• de zoekmogelijkheden zijn ver-
beterd

• de productcatalogus biedt betere
groeimogelijkheden naar een

Klant Contact Centrum en is ook
de ingang naar provinciale en
rijksproducten 

• BrowseAloud is geïnstalleerd.
BrowseAloud maakt het lezen en
begrijpen van websites voor
bezoekers met een leesbeperking
mogelijk (de website kan voor-
gelezen worden) 

Burgemeester Aalderink: “Het is
straks mogelijk om via uw persoon-
lijk loket de status van uw aanvraag
te volgen. Na realisatie van al deze
acties moet de doelstelling van de
gemeenteraad van 50% digitale
dienstverlening bereikt zijn. In 2009
gaan we dit verder uitbouwen naar
65%.”

Attentie
De eerste inwoner die een digitaal
product bestelt via de nieuwe
website, krijgt van de gemeente
een attentie aangeboden!

Gemeente introduceert nieuwe website 
Bronckhorst maakt het u gemakkelijk!

De werkzaamheden in de wijk
Vorden-Zuid zijn afgerond. Gede-
puteerde Keereweer heropent op 
13 december a.s. om 10.00 uur 
officieel de vernieuwde wijk. 

De bewoners van Vorden-Zuid en
belangstellenden zijn van harte wel-
kom bij deze feestelijke oplevering.
De opening is op het Van Arkelplein.

Van half mei tot en met november is
hard gewerkt om de wijk aan te pas-
sen aan de eisen van de huidige tijd.
Het regenwater is afgekoppeld van
het rioolstelsel door diverse wegen
opnieuw te bestraten met water-

doorlatende bestrating. Omdat de
Nieuwstad in de strooiroute van de
gladheidsbestrijding ligt, is daar
een infiltratieriool aangelegd.
“Ook hebben wij grote delen van
het openbaar groen aangepast en
zijn er snelheidsbeperkende maat-
regelen genomen. Het Van Arkel-
plein is getransformeerd van een
'grijs' naar een 'groen' plein”, 
aldus wethouder Glasbergen.
”Maar het is nog niet klaar. 
Samen met omwonenden planten
wij tijdens de oplevering onder
meer 25 bomen. De wijk Vorden-
Zuid is dan weer een frisse en
mooie wijk die jaren vooruit kan.”

Feestelijke oplevering wijk 
Vorden-Zuid
Gedeputeerde Keerweer verricht officiële handeling

De gemeente gaat aan de slag met
een milieubeleidsplan. In dit plan
moeten allerlei milieu-aspecten aan
de orde komen. Bijvoorbeeld wat de
gemeente nu doet en in de toekomst
van plan is met belangrijke onder-
werpen als afval, klimaat, bodem,
geluid, grond, openbaar groen,
externe veiligheid en landschap. 

Leefkwaliteit
Een schoon milieu is geen doel op
zich, maar een belangrijke voor-
waarde voor een leefbare omgeving
waarin mensen graag willen wonen,
werken en recreëren. Duurzaamheid
en leefbaarheid zijn actuele thema's
en vormen daarom het uitgangspunt
van het milieubeleid. Deze thema's
vatten we samen in het begrip leef-
kwaliteit. De boodschap van het
milieubeleid kan dan zijn het ver-
beteren van de leefkwaliteit in de
gemeente. Leefbaarheid richt zich
hierbij op de korte termijn, hier en
nu, de mensen in hun leefomgeving.
Duurzaamheid richt op de langere
termijn, de volgende generatie en
kijkt over de grenzen heen.

Voor de meeste onderwerpen is al
beleid vastgesteld, zoals afval,
klimaat, groen, bodem en geluid.

Dit beleid wordt in het milieubeleids-
plan opgenomen. Voor sommige
onderwerpen kunnen we een nadere
invulling meenemen voor de komende
jaren. Denkt u bijvoorbeeld aan
manieren om nog beter afval te
scheiden of juist afval te voorkomen.
Wij horen uw ideeën hierover graag.
Datzelfde geldt als u suggesties
hebt om de uitstoot van CO2 te ver-
minderen, de gemeente nog groener
te maken of het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen te verminderen. Ook
uw ideeën om de jeugd te betrekken
bij hun eigen leefomgeving of oplos-
singen voor een nog duurzamer ge-
meente zijn welkom. 

Op 11 december 2008 organiseert
de gemeente een speciale milieu-
inloopdag waar u ideeën aan kunt
dragen voor het Bronckhorster
milieubeleid. U kunt hiervoor terecht
in het gemeentehuis aan de Raad-
huisstraat in Hengelo (Gld) van
08.30 t/m 19.30 uur, een ambtenaar
is hier aanwezig om met u van
gedachten te wisselen en uw sugges-
ties te noteren. Natuurlijk kunt u uw
suggesties voor het milieubeleid ook
e-mailen naar milieu@bronckhorst.nl
of opsturen naar de gemeente t.a.v.
de heer Erik Mol, tot 31 december a.s.

Wat vindt u belangrijk voor ons
Bronckhorster milieu? 
Laat het weten per e-mail of tijdens de speciale
milieuinloopdag op 11 december a.s.

Om de handhavingstaken zo goed
en efficiënt mogelijk uit te kunnen
voeren, zijn samenwerking en
afstemming belangrijk, met colle-
ga's, maar ook met externe partijen
als de politie, brandweer en het
waterschap. Om hier de aandacht
eens extra op te vestigen, stond op
18 november jl. een speciale hand-
havingsdag op het programma.

De gemeente voerde deze hand-
havingsactie uit in samenwerking
met circa 15 medewerkers van
politie, brandweer en waterschap. 
In totaal zijn zo'n 60 lokaties in het
buitengebied bezocht en nog eens 
29 op de bedrijventerreinen in Vorden
en Zelhem. 

Er zijn in totaal 39 overtredingen 
(34 lichtere overtredingen en 
5 zwaardere) geconstateerd. 
De controle richtte zich op tal van
zaken, zoals: het gebruiken van
gebouwen en schuren in strijdigheid
met het bestemmingsplan, het
verkeerd opslaan van materialen en
gevaarlijke stoffen en het illegaal
storten en afvoeren van afval. 
De dag is als zeer leerzaam ervaren
door de verschillende instanties. 

“Het is goed om te zien hoe andere
partijen werken en op deze wijze
kennis over te dragen. Wat ons betreft
is de dag geslaagd en voor herhaling
vatbaar”, aldus burgemeester
Aalderink, die verantwoordelijk is
voor handhaving.

Handhavingsdag Bronckhorst 
geslaagd



Hartveilig wonen: ook in uw omgeving
Meldt u zich aan om (buren)hulp te verlenen bij hartklachten?
Jaarlijks worden in Nederland
15.000 mensen getroffen door
een hartstilstand. Dit kan overal
gebeuren: thuis, als u aan het
sporten bent of tijdens het werk.
Bij hartfalen is snelle en doel-
treffende hulp binnen de eerste
zes minuten van levensbelang. 

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

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

Gezamenlijk initiatief
Hartveilig wonen is een gezamenlijk
initiatief van de Veiligheidsregio
Noord en Oost Gelderland, Ambu-

lancezorg Noord en Oost Gelderland,
Geneeskundige Hulpverlening
bij Ongevallen en Rampen en    
RAV Noord en Oost Gelderland.
Organisaties die staan voor des-
kundige dienstverlening. In nauwe
samenwerking met de gemeente
Bronckhorst, EHBO, het Rode Kruis
en de stichting Reanimatie Zelhem
hebben zij nu in Bronckhorst een
begin gemaakt met het opzetten
van een Hartveilig wonen reanima-
tienetwerk van vrijwilligers. 

Vrijwilligers gezocht
Voor het project zijn meerdere
vrijwilligers nodig! Wilt u eerste
hulp verlenen aan bewoners van
uw directe woonomgeving door
te reanimeren of een AED te
bedienen? Dan zijn de organisa-
toren van het nieuwe reanima-
tienetwerk in onze gemeente
op zoek naar u! Wat is nodig om
deze hulp te kunnen verlenen? 
• u beschikt over een mobiele

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

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

• u bent gezond en kunt zich
kortdurend flink inspannen 

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

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

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

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

instelling aanmelden
• zich eerst aanmelden voor het

bijwonen van de voorlichtings-
avond over Hartveilig wonen 
neemt u dan voor 1 januari 2009
contact op met projectmanager
Tine Oldekamp van Hartveilig
wonen, tel. (0525) 68 66 53
(algemeen informatienummer)
of e-mail:
projectgroepaed@live.nl. 

U kunt ook de website
www.ravnog.nl raadplegen. 
Zij zien uw reactie heel graag
tegemoet!

Minimuminkomen? Vraag bij de 
gemeente een bijdrage voor een 
computer voor uw brugklasleerling
De gemeente vindt het belangrijk
dat kinderen gelijke kansen krijgen
om hun talenten te ontplooien.
Daarom hebben we het convenant
'Kinderen doen mee!' van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid ondertekend.
Inwoners van onze gemeente met
een minimuminkomen die (een)
kind (eren) hebben dat in het
schooljaar 2008/2009 in de brugklas
zit, kunnen hierdoor in aanmerking
komen voor een bijdrage van maxi-
maal € 750,- in de aanschafkosten
van een computer. 

Om voor deze bijdrage in aanmer-
king te kunnen komen, mag het
gezamenlijk inkomen niet hoger
zijn dan 120% van het sociaal
minimum per maand:
• Echtpaar: € 1.457,-
• Alleenstaande ouder: € 1.312,-
Naast het inkomen mag het spaar-
geld en/of ander vermogen niet
meer bedragen dan € 10.650,-.

Hoe?
Als u in aanmerking denkt te komen
voor een bijdrage in de aanschaf van
een computer dan kunt u hiervoor
telefonisch een aanvraagformulier
aanvragen, via tel. (0575) 75 02 50. 
U kunt het aanvraagformulier ook
downloaden op www.bronckhorst.nl/
Infobalie/Formulieren. Het ingevulde
formulier stuurt u naar de gemeente
Bronckhorst, afdeling Werk, inkomen
en zorg, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). Gewoon doen!
Weet u niet zeker of u aan de voor-
waarden voldoet, neemt u dan ook
contact op met de afdeling Werk,
inkomen en zorg. Zij zoeken het
graag voor u uit. 

Let op 
Inwoners met kinderen geboren in
1995/1996 die dit jaar een aanvraag
hebben ingediend op grond van de
Declaratieregeling 2008 hoeven niet
te reageren. Hen is rechtstreeks
een formulier toegestuurd!

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

De brandweer wil daarom ook
alternatieve bluswatervoorzieningen
in kaart gaan brengen. 

Voor dit onderzoek heeft de brand-
weer informatie nodig die niet bij
haar bekend is. Woont u in het
buitengebied en heeft u een bereik-
bare beregeningspuls of andere
bronnen, dan wil de brandweer dit
graag weten. Mogen zij op uw me-
dewerking rekenen? Geef dit voor
eind november a.s. aan ons door. 

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

Op 16 december a.s. organiseert de
gemeente een speciale informatie-
avond voor nieuwe inwoners (men-
sen die vanaf 1 november 2007 t/m
31 oktober 2008 in de gemeente zijn
komen wonen). De avond begint om
20.00 uur en is in het gemeentekan-
toor in Hengelo. Nieuwe inwoners
vanaf 18 jaar ontvangen hiervoor een
persoonlijke uitnodiging. Maar ook
inwoners die daarna in Bronckhorst
zijn komen wonen en wij geen brief
meer hebben kunnen sturen, zijn
van harte welkom. 

Tijdens de avond stellen burgemees-
ter en wethouders zich nader aan
nieuwe inwoners voor en vertellen
hoe de gemeentelijke organisatie
werkt. Ook komt aan de orde waar
de gemeente haar inwoners mee
van dienst kan zijn. Dit laatste wordt
nog duidelijker als de bezoekers
daarna langs één van de kraampjes

lopen waar medewerkers van de
verschillende afdelingen en enkele
organisaties aanwezig zijn. Hier
kunnen nieuwe Bronckhorsters
informatie krijgen over waar ze bij-
voorbeeld aan moeten denken als  ze
gaan (ver)bouwen, hoe de gemeente
omgaat met jongeren, ouderen, het
verenigingsleven in de gemeente en
het openbaar groen, maar ook hoe
een inwoner in aanmerking kan
komen voor voorzieningen als hij of
zij minder mobiel is etc. 

De avond wordt afgesloten met een
hapje en drankje en duurt tot onge-
veer 22.00 uur. 

Bent u één van onze nieuwe
inwoners? De gemeente begroet
u graag op 16 december a.s. in
het gemeentekantoor!

Gemeente organiseert op 16 december a.s.
informatieavond voor nieuwe inwoners

De avond werd vorig jaar zeer goed bezocht!

In onze gemeente zijn ruim 600 rijks-
en gemeentelijke monumenten. De
gemeente vindt het belangrijk dat
monumenten worden opgeknapt en
mooi blijven. Er zijn subsidiemogelijk-
heden om eigenaren van monumenten
financieel te ondersteunen en er is
een mogelijkheid om onderhouds-
kosten van de belasting af te trekken.

Gemeentelijke monumenten
Voor het onderhoud van gemeente-
lijke monumenten heeft de gemeente
een subsidieregeling. Die draagt bij
aan het klein onderhoud, waardoor
het pand wind- en waterdicht blijft
en in goede staat wordt gehouden.
Voor restauraties is de regeling niet
bedoeld.

Subsidie voor onderhoudskosten
De onderhoudskosten die voor subsi-
die in aanmerking komen zijn onder
andere: herstel en vernieuwen van
rieten daken; herstel van dakvlakken
gedekt met pannen, leien, lood, zink
of koper met beperkt herstel van go-
ten (inclusief hemelwaterafvoeren);
herstel van buitenkozijnen, buiten-
deuren, raampartijen, luiken, stoepen,

roedeverdeling en lijstwerk; herstel
van windveren, schoorstenen, kapel-
len, dak- en torenluiken; inboeten,
beperkt herstel van muurwerk en
opvoegen of pleisteren van gevels,
buiten- en binnenschilderwerk van
buitenramen, -kozijnen en -deuren;
herstel van glas in lood beglazing en
het aanbrengen van gebrandschil-
derd glas, etc. 

De gemeentelijke bijdrage in de kosten
voor onderhoud bedraagt 25% van
de bovengenoemde kosten tot een
maximum van € 1.361,-. De bijdrage
voor het herstel van een rietenkap
bedraagt € 2.269,-. Bij een combi-
natie van deze laatste twee is de
gemeentelijke bijdrage maximaal
€ 3.630,-. Daarnaast verstrekt de
provincie Gelderland ook een bijdra-
ge van 20% tot een maximaal bedrag
gelijk aan de gemeentelijke bijdrage.

Subsidie aanvragen
Om in aanmerking te komen voor een
gemeentelijke bijdrage moet u het
daarvoor bestemde  aanvraagformu-
lier met een begroting inleveren. Het
aanvraagformulier kunt u downloaden
via onze website www.bronckhorst.nl.
Voor dit jaar is nog subsidie beschikbaar.

Rijksmonumenten
Het gemeentelijke budget komt
niet ten goede aan de eigenaren van
rijksmonumenten. Deze specifieke
groep monumenteneigenaren
geniet belastingvoordelen en kan
voordelige hypotheken afsluiten.
Als eigenaar van een rijksmonument

kunt u namelijk de kosten van
onderhoud aan uw pand verrekenen
met uw inkomstenbelasting.
Belangrijk is dat het hierbij niet om
verbetering of reconstructie gaat.
Afhankelijk van uw inkomen kunt u
hiermee een deel van uw restauratie
financieren vanuit een belastingterug-
gave. Voor sommige rijksmonumenten,
zoals molens, kerken en kastelen is
er een rijksbijdrage: de BRIM.

Laagrentende lening of subsidie?
Heeft u een woonhuismonument of
een boerderij zonder agrarische
functie, dan kunt u ook in aanmerking
komen voor een laagrentende lening:
de Restauratiefonds-hypotheek. De
rente ligt dan 5% onder de marktrente,
met een minimum van 1%. Heeft u
een 'ander' monument, bijvoorbeeld
een kerk, molen of landhuis, dan
komt u mogelijk in aanmerking voor
een jaarlijkse subsidie. Voor meer
informatie hierover kunt u contact
opnemen met het Restauratiefonds:
www.restauratiefonds.nl of
tel.  (033) 253 94 39. Naast de monu-
mentenambtenaar van de gemeente
kan ook het Nationaal Restauratie-
fonds u helpen met het in kaart
brengen van uw mogelijkheden.
Kijk op www.restauratiefonds.nl of
bel  (033) 253 94 39.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de gemeente Bronck-
horst, afdeling Monumentenzorg,
de heren W. Hagens of C. Hofs,
tel. (0575) 75 03 53/52.

Nog geld beschikbaar voor onderhoud monumenten
Laatste maand subsidieaanvraag gemeentelijke- en rijks monumenten



De brandweerkorpsen van Doesburg
en Bronckhorst (Steenderen) werken
al sinds jaar en dag samen. Deze
praktische samenwerking is op 25
november jl. bestuurlijk bekrachtigd
door burgemeester Overweg van
Doesburg en burgemeester Aalderink
van Bronckhorst. Door het overhan-
digen van een symbolische sleutel
wordt Doesburg formeel de toegang
tot de gemeente Bronckhorst gege-
ven.

Verschillende veiligheidsregio's
Er zijn al sinds jaren informele
afspraken over het verrichten van
een aantal repressieve brandweer-
taken door het brandweerkorps van
Doesburg op het grondgebied van
de gemeente Bronckhorst. In grote
lijnen gaat het hier om het gebied
vanaf de gemeentegrens met Does-
burg tot aan Hoog-Keppel en ten
noorden van de Oude IJssel met de
kernen Achter-Drempt en Voor-
Drempt. Voor de inwoners verandert
er niets. Het gaat om de formele
vastlegging van deze samenwerking
en dat was nog nooit gebeurd.

Het opstellen van de officiële samen-
werkingsovereenkomst had nog
heel wat voeten in aarde, aangezien
Doesburg tot een andere veiligheids-
regio behoort. Doesburg behoort tot
hulpverleningsdienst Gelderland
Midden en de gemeente Bronckhorst
maakt deel uit van de veiligheidsregio
Noord- en Oost Gelderland (VNOG).
Belangrijk is dat de alarmcentrale
van de veiligheidsregio VNOG weet
wie er gewaarschuwd moet worden
om tijdverlies te voorkomen.

Brandweer Doesburg sneller ter
plaatse in Voor- en Achter-Drempt
e.o.
De reden om dit gebied over te
dragen is dat de brandweer van de
gemeente Doesburg hier sneller ter
plaatse kan zijn dan de brandweer
van de gemeente Bronckhorst.
Vergelijkbare afspraken zijn er
natuurlijk ook met de andere om-
liggende gemeenten, maar omdat
Doesburg tot een andere veilig-
heidsregio behoort met een andere
alarmcentrale, dienen hier aparte
afspraken mee gemaakt te worden.

Bestuurlijke bekrachtiging 
samenwerking brandweerkorpsen
Bronckhorst en Doesburg

Overhandiging kunstwerk van Paul Kerrebijn door burgemeester Overweg aan 

burgemeester Aalderink.

De monumentencommissie
vergadert op 17 december 
2008 om 09.00 uur in het
gemeentekantoor. 
De vergadering is openbaar. 
De agenda voor deze 
vergadering vindt u op 
onze website
www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

De gemeente gaat beleid ontwik-
kelen op het gebied van kunst en
cultuur. Verantwoordelijk wethouder,
Peter Glasbergen, hecht er veel
waarde aan dat culturele instellin-
gen en inwoners tijdig bij het beleid
worden betrokken. “Daarvoor is een
vragenlijst ontwikkeld die u als
instelling of inwoner kunt invullen.
Wij willen hiermee een goed beeld
krijgen van de visies en ideeën bin-
nen de gemeente. Het resultaat van
de vragenlijst gaan wij gebruiken bij

het opstellen van een zogenaamd
keuzedocument.” Dit document
bevat een beschrijving van mogelijke
keuzes in het kunst- en cultuur-
beleid. Voordat de keuzes worden
vertaald naar definitief beleid gaat
de gemeente in gesprek met inwo-
ners en instellingen. Wethouder
Glasbergen: “Wij koppelen de resul-
taten van de vragenlijst aan u terug
en willen de mogelijke keuzes met
u bespreken. Zodat wij optimaal
gebruik maken van de kennis en
ervaring in de gemeente en u straks
het nieuwe kunst- en cultuurbeleid
ondersteunt.” 

Denk mee over het kunst- en 
cultuurbeleid van de gemeente
Bronckhorst en vul de vragenlijst
in! 
Veel tijd kost het niet. De vragenlijst
kunt u tot en met 19 december a.s.
vinden via www.bronckhorst.nl en
dan infobalie en kunst en cultuur.
“Wij stellen het zeer op prijs als u de
vragenlijst invult”, aldus wethouder
Peter Glasbergen.

Uw mening over kunst en cultuur telt

Wethouder Glasbergen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente op 5 januari 2009 in
Zelhem wordt de vrijwilliger van
het jaar 2008 gehuldigd. U kunt tot
5 december a.s. nog een persoon

aanmelden. Het aanmeldings-
formulier is verkrijgbaar bij de
receptie van het gemeentekantoor
en het gemeentehuis. Het formulier
is ook uit te printen of te mailen

via de gemeentelijke website
www.bronckhorst.nl. Ook stond het
formulier op de gemeentepagina's
van voorgaande edities van Contact.

Opgave vrijwiller van het jaar 2008

Op 27 november a.s. vergaderde de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. Tijdens deze
avond nam wethouder Dik Nas
afscheid en werd mevrouw Anne
van Kuil voorgedragen als nieuwe
wethouder namens de PvdA. De
nestor van de raad sprak de heer
Nas toe namens de raad en be-
dankte hem voor zijn belangrijke
verdiensten voor de gemeente. De
fractievoorzitter van de PvdA
Antoon Peppelman introduceerde
Anne van Kuil, waarna zij unaniem
werd benoemd als wethouder. Op
de agenda stonden verder de vol-
gende onderwerpen:
• Correctieve herziening 

bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden' 
Het bestemmingsplan werd
gewijzigd vastgesteld. Als reactie
op de ingediende zienswijzen is
op voorstel van de PvdA en het
CDA het meest zuidelijk gelegen
terreingedeelte van het perceel
Wichmondseweg 49 aangewezen
als hondenuitlaatterrein van het
dierenpension. 

• Bestemmingsplan 'Orchideetuin

Zelhem'
De raad stelde dit bestemmings-
plan vast. Het bouwplan betreft
17 rijwoningen, waaronder negen
tussenwoningen voor starters en
zes patiowoningen voor senioren

• Kadernotitie informele zorg 
Als onderdeel van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning
(Wmo) moeten gemeenten beleid
ontwikkelen over hoe zij omgaan
met mantelzorgondersteuning.
In de praktijk heeft de gemeente
Bronckhorst dit al geregeld. In
deze kadernotitie staat hoe b en w
het beleid gaan opstellen met als
doel de uitvoering van de mantel-
zorgondersteuning nog verder te
optimaliseren. De raad stelde de
kadernotitie vast

• Bestuursopdracht kunst- en 
cultuurbeleid 
Met deze bestuursopdracht geeft
de raad het college de opdracht
beleid te ontwikkelen op het
gebied van kunst en cultuur.
De activiteiten moeten zich vooral
richten op de lokale bevolking,
waarbij de prioriteit ligt bij de
amateurkunst

• Accommodatieplannen
In januari 2008 stemde de raad in
met het plan 'Zicht op accommo-
daties', waarbij is gekeken wie de
eigenaar is en het beheer doet van
de accommodaties in Bronckhorst.
In het plan staan verschillende
uitgangspunten en aanbevelingen,
waaronder het opstellen van vier
accommodatieplannen (voor zwem-
baden, sporthallen, buitensport
en dorpshuizen die in eigendom
zijn van de gemeente). In deze
plannen staat hoe de gemeente
deze accommodaties in de toe-
komst wil exploiteren. De raad
sprak haar waardering uit voor
de plannen. Door middel van een
motie vroeg het CDA om onder
steuning van de verenigingen bij
het doorvoeren van de wijzigingen.
De VVD benadrukte het belang van
de betrokkenheid van de lokale
vrijwilligers bij de accommodatie-
plannen. De PvdA vroeg aandacht
voor de belangen van gebruikers,
voor wat betreft prijzen en toe-
gangstijden van de accommo-
daties. GroenLinks benadrukte
de maatschappelijke functies van

Dorpscentrum Vorden.

de accommodaties bij de aanbe-
steding. De raad gaf aan dat zij
betrokken wil blijven bij de voort-
gang en het aanbestedingstraject.

• Financiering rondweg Hummelo
De kosten voor de rondweg Hum-
melo dreigen om een aantal rede-
nen fors duurder uit te vallen dan
geraamd. De raad stemde daarom
in met het afkopen van de ge-
meentelijke bijdrage bij de pro-
vincie om om deze manier finan-
ciele onzekerheid te voorkomen.
Op voorstel van de PvdA werd
besloten een goede uitvoering van
het Meest Milieuvriendelijke
Alternatief (MMA) en een ver-
keersveilige inrichting van de
Hummeloseweg te verankeren
in de met de provincie Gelderland
af te sluiten overeenkomst. 

• Gemeenlijk rioleringsplan
De raad stemde in met het nieuwe
rioleringsplan voor de komende
jaren. Hieruit blijkt dat onderzoe-
ken hebben aangetoond dat
Bronckhorst overal voldoet aan
de wettelijk gestelde eisen voor
beheer en onderhoud van ons
rioolstelsel. De gemeente doet de
komende tijd de normale regu-
liere vervangingen, reiniging en
inspectie van het riool en koppelt bij
reconstructiewerkzaamheden
zoveel mogelijk direct het schoon
hemelwater af. Het bedrag dat de
gemeente rekent voor rioolrechten
moet kostendekkend zijn voor de
werkzaamheden die zij aan het
riool verricht. Uit berekeningen
blijkt dat het tarief voor 2009

omlaag kan van circa € 250,- naar
€ 240,- per huishouden  

• Nieuwe toeslagen- en 
verlagingen-, maatregelen- en
re-integratieverordeningen 2009
De raad stelde deze verordeningen
vast, waarin o.a. is geregeld hoe
de gemeente omgaat met het on-
dersteunen van uitkerings-
gerechtigden bij de arbeids-
inschakeling en re-integratie,
wanneer en met hoeveel het
bijstandsbedrag wordt verlaagt
bij verwijtbaar gedrag etc. 

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

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
gemeente/gemeenteraad/raads-
informatie). De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op
18 december 2008.

Uit de raad
Raadsvergadering 27 november 2008

Wilt u iedere maand de vergaderstukken van de
gemeenteraad ontvangen, dan kan dat. Een
digitaal abonnement is kosteloos. Een post-
abonnement kan ook, daarvoor betaalt u € 52
per jaar. U kunt zich aanmelden door een e-mail
te sturen naar griffie@bronckhorst.nl of te bellen
met de griffie (0575) 75 05 43. Vergaderstukken
kunt u ook inzien bij de openbare bibliotheken
van Hengelo Gld., Vorden en Zelhem.

Abonnement op de
vergaderstukken van de raad



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, afsluiten gedeelte Beukenlaan en instellen omleidingroute i.v.m. groot onderhoud aan

boombeplantingen, in de periode van 5 t/m 10 januari 2009 voor de duur van de werkzaamheden,
Alnus boomverzorging VOF

• Halle en Keijenborg, innemen standplaats in 2009 voor de verkoop van aardappelen, groente
en fruit in Halle, woensdagen van 09.00 tot 13.00 uur en in Keijenborg, donderdagen van 
09.30 tot 18.00 uur, P.B.H. van Aalten

• Hengelo (Gld), innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen, 29, 30 en 31 december 2008,
Heijerman de Bakker

• Vorden en omgeving, midwinterwandeling m.m.v. midwinterhoornblazers, 4 januari 2009 van
10.00 tot 17.00 uur, stopverbod westzijde Kapelweg van 09.00 tot 17.00 uur, kapelcommissie

• Zelhem, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in café Coen Evers, 1 januari
t/m 31 december 2009, J.B. van Campen

Bouwvergunningen 
• Drempt, Kerkstraat 93, plaatsen 1-roedige hooiberg
• Halle, Tarwestraat 15, gewijzigd uitvoeren bouwen woning waarvoor al een bouwvergunning

is afgegeven
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 13, vergroten woning
• Hummelo, Keppelseweg 1, vernieuwen daktuimelvenster
• Hummelo, Keppelseweg 25, geheel vernieuwen carport
• Hummelo, Zelhemseweg 10, gedeeltelijk vernieuwen schuren/bergingsruimte
• Steenderen, Bronkhorsterweg ong, bouwen dubbele woning
• Steenderen, Daliastraat 8, vergroten serre
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 33, vergroten opslagruimte
• Vorden, Dorpsstraat 10, plaatsen schuifpui
• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, vergroten kantine/kleedruimte
• Vorden, Wildenborchseweg 32, bouwen kapschuur/machineberging met veestalling
• Zelhem, Eckhorsterstraat 1, verbouwen schuur
• Zelhem, Hengeloseweg 21, plaatsen 2 dakkapellen
• Zelhem, Velswijkseweg 46, bouwen fietsenstalling/overkapping

Aanvragen

Ontwerpbesluit (art. 11 Mon. verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf
4 december 2008 t/m 14 januari 2009 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten
ter inzage:
• Hengelo (Gld), Spalstraat 50, aanvraag monumentenvergunning voor de interne verbouw van

de woning
• Vorden, Hamminkweg 5, aanvraag monumentenvergunning voor de bouw van een kelder naast

de woning

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder kenbaar worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 15 januari 2009. Indien u dat
wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. 
Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact
opnemen met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumenten

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 21 november 2008:
• Baak, café De Bierkaai, aanwezigheidsvergunning voor 1 kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2009, P.B.J. Leferink
• Keijenborg, café/restaurant Winkelman, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspelautomaten,

1 januari t/m 31 december 2009, H.J.A. Winkelman
• Zelhem, café Susebeek, aanwezigheidsvergunning voor 1 kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2009, S.A. Jolink
Verzonden op 27 november 2008:
• Vorden, marktplein, innemen standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks, zaterdagen

van 10.00 tot 17.00 uur in 2009, T.P. Nguyen-Hoang
• Zelhem, dorpshuis D'n Draejer, aanwezigheidsvergunning voor 1 kansspelautomaat, 1 januari

t/m 31 december 2009, E.A.M. de Gier
• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van Chinese

maaltijden, vrijdagmiddagen in 2009 van 13.00 tot 18.30 uur, T.C. Chan
• Baak, parkeerterrein Herfkens, innemen standplaats voor de verkoop van vers vlees en vlees-

waren, dinsdagmiddagen in 2009 van 15.00 tot 17.00 uur, Country slager
• Vorden, Squash Centrum, aanwezigheidsvergunning voor 1 behendigheidsautomaat, 1 januari

t/m 31 december 2009, A.T. van Someren

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 21 november 2008:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 83A, plaatsen 2 vlaggenmasten
• Drempt, Kleine Dreef 3, vergroten schuur
• Vorden, Galgengoorweg 14, bouwen bergruimte, verleend met ontheffing op grond van artikel

3.6 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 21 november 2008:
• Baak, Vrendenbargsedijk 1, vergroten woonhuis, verleend met ontheffing op grond van artikel

3.6 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Verleende vergunningen

• Hengelo (Gld), Beijerinkdijk 3B, vergroten woning, verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.6 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

• Vorden, Burgemeester Vunderinkhof 1, bouwen balkonoverkapping
• Zelhem, Burgemeester Langmanweg 5, vergroten bedrijfsruimte
Verzonden op 26 november 2008: 
• Keijenborg, Uilenesterstraat 7, bouwen garage/berging, verleend met ontheffing op grond van

artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Handelsweg 1, veranderen bedrijfshal/kantoor
• Wichmond, Dorpsstraat 6, plaatsen vriescel
• Wichmond, Baron van der Heijdenlaan 22, veranderen woning en bijgebouw

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 21 november 2008:
• Halle, Nicolaasweg 1A, veranderen berging, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 1 december 2008:
• Baak, Holtslagweg 4, voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van

landschappelijke onderhoud op eerder genoemd perceel
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 38, voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig

van landschappelijke onderhoud op eerder genoemd perceel
• Hummelo, Broekstraat 43, voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig

van landschappelijke onderhoud op eerder genoemd perceel
• Toldijk, Beekstraat 2, voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van

landschappelijke onderhoud op eerder genoemd perceel

Kapvergunningen
Verzonden op 27 november 2008:
• Vorden, De Decanije ter hoogte van Het Molenblick 12, vellen van één eik, noodkap, geen 

herplantplicht
Verzonden op 28 november 2008:
• Hengelo, Beukenlaan 1, vellen van twee witte paardenkastanjes, herplant verplicht: twee tamme

kastanjebomen
• Vorden, Wiersserbroekweg 7, vellen van één wilg en drie essen, geen herplantplicht
• Zelhem, Aaltenseweg, vellen van één eik, herplant verplicht: één eik

Sloopvergunningen 
Verzonden op 26 november 2008:
• Halle, Hobelmansdijk 9, slopen dakbeschot woning en slopen 4 schuren, komt asbesthoudend

afval vrij
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 40, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Hummelo, Zelhemseweg 37, slopen 3 schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Laag-Keppel, Wilhelminaplantsoen 3, gedeeltelijk slopen woning
• Vorden, Hilverinkweg 4, slopen werktuigenberging (m.u.v. het fundament), komt asbesthoudend

afval vrij 

Tijdelijke verkeersmaatregel
• Vorden, tijdens de opening van het Burg. van Arkelplein op 13 december 2008 van 09.00 uur

tot 14.00 uur zijn de Prins Clausstraat gelegen tussen de Beatrixlaan en de Christinalaan,
de Christinalaan gelegen tussen de Prins Clausstraat en de Margrietlaan, de Margrietlaan,
gelegen tussen de Christinalaan en de Beatrixlaan, de Beatrixlaan gelegen tussen de Prins
Clauslaan en de Margrietlaan, afgesloten voor alle verkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en sloopvergunningen),
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergunningen), of
Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Inspraak bestemmingsplan 'Buitengebied 2008; Plan Mennink te Hengelo'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2008; Plan Mennink te Hengelo' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 4 december 2008 t/m 14 januari 2009 tijdens openings-
tijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.
Het plan heeft betrekking op:
- sloop van de bedrijfsbebouwing van het voormalige agrarische bedrijf Menninkweg 1
- functiewijziging van het agrarisch bedrijf Menninkweg 3 in een wonig en de sloop van overbodige

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

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

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

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2008; Koekoekstraat 21 Vierakker'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2008; Koekoekstraat 21 Vierakker' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 4 december 2008 t/m 14 januari 2009 tijdens openings-
tijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op het beëindigen van de melkveehouderij op het perceel Koekoek-
straat 21 in Vierakker. De opstallen van het agrarisch bedrijf worden gesloopt. Naast de voor-
malige bedrijfswoning komt een nieuwe woning. Het plan voorziet in een passende planregeling
om dit initiatief te realiseren.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2008; Natuurontwikkeling Walgemoet
`t Zelle'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2008; Natuurontwikkeling Walgemoet 't Zelle' en de
daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4 december 2008 t/m 14 januari 2009 tijdens
de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling,
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de herinrichting van een aantal percelen van het landgoed 't Zelle,
gelegen ten noordoosten van Hengelo. Dit moet leiden tot een grotere landschappelijke en 
ecologische verscheidenheid en bestrijding van de verdroging van het gebied. De percelen zijn
gelegen langs de Helderboomsdijk, de Wassinkweg en het gebied dat ligt tussen de Ruurloseweg
en de Helderboomsdijk. 

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het
ontwerpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij burgemeester en wethouders

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 24 november 2008:
• Zelhem, kruising Hengeloseweg/Schooltinkweg/Varsselsestraat, voor het aanbrengen van

'brede' middengeleiders waardoor er een uitbuiging ontstaat op de Hengeloseweg, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De vrijstelling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4 december 2008 t/m 
14 januari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de 
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Zelhem, Wittebrinkweg, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit gedurende de

bouw van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Zelhem, sectie V, nummer 72,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4 december 2008 
t/m 14 januari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerp-
besluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij en w.

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 25 november 2008:
• Vorden, Schuttestraat 22, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4 december 2008 t/m 
14 januari 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
4 december 2008 t/m 14 januari 2009 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond
van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Walterslagweg 2A, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 21, voor het oprichten van een inrichting voor bodemsanering,

waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Olburgen, Dierenseweg 4, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is

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

Wet milieubeheer

Straatnaamgeving 
• Hoge Wesselink in Steenderen

B en w maken bekend dat zij op 4 november 2008 besloten hebben, om op grond van de 
'Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst', per 18 november 2008 aan
een nieuwe straat, in Steenderen, gelegen in het verlengde van het bestaande Hoge Wesselink
en aansluitend op de Dr. Alfons Ariënsstraat, de naam 'Hoge Wesselink' toe te kennen

• Burgemeester van Arkelplantsoen in Vorden
B en w maken bekend dat zij op 25 november 2008 besloten hebben, om op grond van de 
'Verordening naamgeving en nummering gemeente Bronckhorst', per 13 december 2008 
aan een gedeelte van de openbare ruimte die 'Burgemeester van Arkelplein' heet, in Vorden,
gelegen tussen de Beatrixlaan, Prins Clauslaan, Margrietlaan en Christinalaan, in de naam
'Burgemeester van Arkelplantsoen' te hernoemen. Deze naam komt op een gedenkplaquette,
die op 13 december 2008 wordt onthult

Mogelijkheden voor bezwaar
Als u het niet eens bent met één van deze besluiten, dan kunt u of kan een rechtstreeks
belanghebbende tot 13 januari 2008 een bezwaarschrift indienen bij b en w van Bronckhorst,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 

In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening
onder het bezwaarschrift te zetten.

U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden terwijl wij uw bezwaarschrift
behandelen. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend
maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of
een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt
dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Verras je vrienden of collega’s tijdens de
feestdagen met een VVV Irischeque!

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

Kijk op www.vvvbronckhorst.nl voor meer informatie.

Te koop bij:

VVV Winkels in Vorden en Zelhem

VVV  Agentschappen in Hengelo (Gld.),

Keijenborg en Steenderen



Dit is een publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Uw kind onverzekerd?

Wat moet u doen?
De verzekering in drie stappen:
1. Kies een zorgverzekeraar
2. Meld uw kind direct aan bij de zorgverzekeraar
3. De verzekeraar schrijft uw kind in. Er zijn geen

kosten aan verbonden.

Hoe kiest u een zorgverzekeraar?
� Raadpleeg de website www.kiesBeter.nl
� Of bel gratis voor hulp bij het sluiten van een

zorgverzekering Stichting de Ombudsman
(0800 – 64 64 644 op werkdagen van 10.00 uur
tot 16.00 uur)

De kosten van de zorgverzekering voor kinderen tot
18 jaar worden door de overheid betaald. Voor
kinderen betaalt u dus zelf geen premie en er geldt
geen eigen risico.

Heeft u nog geen zorgverzekering voor uw
kind afgesloten? Regel dat dan direct!

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering
afsluiten. U bent daarom verplicht ook uw kinderen
te verzekeren. Dat staat in de Zorgverzekeringswet.

Laat uw kind inschrijven bij een zorgverzekeraar
van uw keuze. Elke zorgverzekeraar is verplicht uw
kind als verzekerde te accepteren. Zodra uw kind is
ingeschreven worden medische kosten vergoed.

Stel, uw kind valt uit het
klimrek en moet in het
ziekenhuis worden
behandeld. De medische
kosten kunnen dan al
gauw zeer sterk oplopen.
Als uw kind niet bij een
zorgverzekeraar is
ingeschreven, moet u de
rekeningen zelf betalen.
Laat uw kind dus direct
inschrijven bij een
zorgverzekeraar.

De voordelen op een rij:
� U voldoet aan de wettelijke verzekeringsplicht
� Elke zorgverzekeraar moet uw kind als verzekerde

accepteren
� Voor uw kind betaalt u geen premie
� Voor uw kind geldt geen eigen risico
� U loopt geen financieel risico, omdat u de kosten

van medische zorg niet meer zelf hoeft te betalen
� U krijgt geen boete bij inschrijving als het kind

voorheen niet verzekerd was
� De verzekering gaat direct in

De zorgverzekering is voor iedereen
verplicht! Alle kinderen tot 18 jaar

betalen geen premie!

� Alleen als een jongere loon krijgt uit een baantje, dan betaalt hij inkomensafhankelijke premie. De werkgever vergoedt die kosten en
de jongere betaalt belasting over de vergoeding. Dat wordt automatisch op het loon ingehouden. Ook als de jongere niet bij een
zorgverzekeraar staat ingeschreven en dus niet verzekerd is!

� Deze advertentie heeft alleen betrekking op de basisverzekering en dus niet op aanvullende verzekeringen.LE
T
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Dit concert zal plaats vinden in de
Christus Koning Kerk aan het Jebbink

8 te Vorden. De toegang is gratis, na af-
loop is er warme chocolademelk.

Strong is een jongerenkoor onder lei-
ding van Liesbeth Winkeler met muzi-
kale begeleiding van Dominique Laar-
veld. Het koor Vokate wordt gediri-
geerd door Jan Visser met muzikale

ondersteuning door Yuri Ivanov. Het
programma rond deze twee koren is
opgebouwd uit bekende (Engelse)
kerstliederen maar er worden ook
minder bekende buitenlandse kerst-

liederen ten gehore gebracht. In de
sfeervol aangeklede kerk zal dit ker-
strepertoire zeker tot zijn recht ko-
men.

Concert in de Kersttijd

Op woensdagavond 17 december, aanvang 20.00 wordt er een "Concert in
de Kersttijd" gegeven door de koren Strong en Vokate.

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

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

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

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

Elke week vinden er twee trekkingen
plaats. De postcode telt mee, ook voor
de medestraatbewoners. M.a.w. er
wordt een kassabon getrokken met
7251 AB, degenen die op de kassabon
vermeld staat heeft de hoofdprijs, een
verrassingspakket t.w.v. 75 euro, en
een lot van de grote verloting van de
Voetbalvereniging Vorden met kan op
een nieuwe auto, een cadeaubon van
17,50 euro en een boeket bloemen. 

Alle andere met dezelfde postcode
ontvangen een cadeaubon van 17,50
euro en een boeket bloemen. Elke
week wordt de uitslag van de trekking
kenbaar gemaakt in het Contact.

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

"WIN SAMEN MET JE BUREN."

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

Eindejaarsactie Vordense Ondernemersvereniging 2008

"Win samen met je buren"
Hierbij de uitslag van de 2e trekking
m.b.t. Eindejaarsaktie VOV 2008. 

POSTCODE 7251 VK, M. BRUINSMA,
DE VOORNEKAMP 17, Vorden . 
M. Bruinsma heeft de hoofdprijs
gewonnen. Dankzij de M. Bruins-
ma vallen ook hun buren met
postcode 7251 VK, Voornekamp 1
t/m 71in de prijzen.

POSTCODE 7251 EK, R. BOSCH, 
INSULINDELAAN 70, Vorden. 
R. Bosch heeft de hoofdprijs ge-
wonnen. Dankzij R. Bosch vallen
ook haar buren met postcode 7251
EK, Insulindelaan 2 t/m 78 in de
prijzen.

Van Harte Gefeliciteerd !!! 

De winnaars krijgen persoonlijk een
uitnodiging om op de kerstmarkt hun
prijs in ontvangst te nemen.

Een paar weken geleden reageer-
den we in 'Contact' op een 'leuke
brief' van de gemeente. We
mochten als bewoners van de
wijk uit drie ontwerpen een
kunstwerk kiezen dat een plek
zou krijgen op het drastisch ge-
renoveerde Burgemeester van
Arkelplein. 

Maar dat uitkiezen - schreven we -
was onzin, want zowel de gemeen-
telijke kunstcommissie als het col-
lege van B en W konden/zouden
zelf hun keuze bepalen. Daarbij
zou de voorkeur van de bewoners
slechts worden 'meegewogen'. Imi-
tatie-inspraak dus.

Vandaag kregen we allemaal wéér
een brief van de gemeente. En nu
echt een leuke. We werden uitgeno-
digd voor de feestelijke oplevering
van de wijk op 13 december a.s. Bo-
vendien worden bij deze opening
vijf en twintig bomen geplant naast
of  bij die enige zielige boom die de
renovatie heeft overleefd. En als
dank voor ons begrip en medewer-
king tijdens de werkzaamheden
werd namens de gemeente ieder ge-
zin bovendien een boeket bloemen
aangeboden.

Een sympathiek en ook terecht ge-
baar want er is inderdaad heel wat
ongerief geweest. Dat heeft het ge-
meentebestuur goed begrepen. 

Natuurlijk zijn we nu wel erg be-
nieuwd hoe het met het kunstwerk
gaat. Of veel mensen hun voorkeur
hebben aangegeven. En of die voor-
keur gelijk is aan het ontwerp dat
uiteindelijk door het college van B
en W wordt gekozen en dat in de
toekomst het plein zal sieren.

Eén vraag: wordt het wel een beeld
dat ook in de toekomst mooi blijft
en dat bestand is tegen het geweld
van passerende vrolijke thuisko-
mers na een nachtje stappen? Want
die komen in het weekend ook
langs dit plein. 

Anders zou het zonde zijn van het
toch wel respectabele bedrag dat
voor dit project is uitgetrokken.

Harry van Rijn,
Willem Alexanderlaan 35

Vorden

Leuke brief (2)

Vordenaar Fons Rouwhorst liet in de
voorstelling 'De Achterhoekse seizoe-
nen' zien wat hij gebouwd heeft rond-
om de presentatie van de dvd 'Zwar-
vers in de nacht' van de Lochemse dia-
lectschrijfster Dinie Hiddink. En dat
was heel wat. Want naast de sfeerbepa-
lende klankbeelden waren er  ook een
prachtig stel artiesten te zien in de
schouwburg in Lochem.

Cabaretier Erik Knoef hield het sei-
zoen -voorjaar- luchtig met zijn hu-
mor. Hij vertelde een prachtig ko-
misch paasverhaal. Verderop in het
seizoen gingen de vogeltjes  nestelen
en kregen de jongelui kriebels, zo
werd het verhaal 'Trouweri'je van Di-
nie ingezet. Daarna kwam de zomer,
met zang van Yolanda Tangelder. Zij
werd begeleid door  Willem  te Voort-
wis op de accordeon.  Voor de herfst
was het toneel bedekt met bladeren
en op de achtergrond verscheen op
het projectiedoek Achterhoekse
herfstbeelden. In die entourage vertel-
de  Dinie een mooi verhaal dat ook op
de dvd staat. De afwisseling in de twee
uur durende voorstelling "De achter-
hoekse seizoenen ", zorgde ervoor dat
het publiek zich geen moment hoefde
te vervelen. De mooie Achterhoek
kwam uitgebreid in woord en beeld.
Dinie en Fons bleken 's avond een ide-
aal partnerschap. 
Beide vertellers hebben namelijk één
ding gemeen: hun onverbiddelijke
liefde voor de Achterhoek. Dinie uitte
dat in haar intense dialectgedichten
en verhalen. Fons heeft geen woorden
nodig. Hij vertaalde zijn gevoelens in
beeld en klanken. Het duo vulde el-
kaar  naadloos aan. Af en toe werden
in de schouwburg de hogere sferen
van de Achterhoek op geroepen, sfe-
ren die een mens maar zelden te zien

krijgt. De toon, het beeld, het geluid,
de sfeer, de timing; alles klopt. Het
leek alsof over elke seconde in de voor-
stelling was nagedacht.  De beelden,
klanken en kleuren kregen een extra
gevoelslaag toe aan de verhalen van
Dinie. Fons ,,De klankbeelden moeten
iets losmaken bij het publiek. Als dat
gebeurt, is mijn doel bereikt." Het
theaterprogramma begon met de win-
ter en eindigde weer in  datzelfde sei-
zoen. In ruim twee uur werd het pu-
bliek meegenomen door de Achter-
hoek en ondertussen getrakteerd op
zeldzaam mooie muziek, beelden,
klanken, gedichten en verhalen

Erik Knoef kondigde in een komische
bijdrage het digitale tijdperk aan waar
niemand aan ontkomt. Zelfs de Zwiep-
se Dinie Hiddink niet. Dat was meteen
de koppeling naar de presentatie van
de "Zwarvers in de nacht". Zo gaan we
richting Sinterklaas en de zwarver die
in het begin opgevoerd is komt weer
terug. Het hele jaar is rond. De vogel-
tjes beginnen te kwinkeleren en ieder-
een hervat zijn oude ritme. Ook Dinie.
Alleen zij laat iets prachtig moois ach-
ter. En dat is haar dvd.". 

Presentator Arie Ribbers in de rol als
streektaal politie had de opdracht van
Dinie om 's avonds de vinkcode toe te
passen. Met zijn mooie warme stem
zorgde Arie voor de perfecte timing.
Als geen ander weet hij hoe je de ach-
terhoekers moet complimenteren, dat
bleek donderdagavond in de schouw-
burg in Lochem of je nu toneelmees-
ter bent van de schouwburg of de ge-
wone man of vrouw uit de straat in de
voorstelling "De achterhoekse seizoe-
nen " werd iedereen door Arie afge-
vinkt, zo ook de burgemeester van Lo-
chem. Hij kreeg uit handen van Dinie
Hiddink het eerste exemplaar van de
dvd "Zwarvers in de nacht". Frans Spe-
kreijse was duidelijk verrast door de
enorme belangstelling, een volle
schouwburg . Spekreijse  "ik heb van-
avond mogen ' proeven ' wat er op de
dvd staat. Het is geweldig wat ik hier
hebt gezien, en wat een reclame voor
Lochem en de Achterhoek.

De regisseurs Irma en Fons Rouwhorst
uit Vorden werden door Arie en Dinie
uitvoerig in het zonnetje gezet. Een
jaar lang werkten beiden aan de voor-
stelling, " De achterhoekse seizoenen".
De dvd van Dinie Hiddink "Zwarvers
in de nacht "is te  koop bij de Bruna.

"De Achterhoekse seizoenen"
bestaan echt
Dinie Hiddink en Fons Rouwhorst presenteerde in de
schouwburg in Lochem de dvd "Zwarvers in de nacht"
Het witte doek gaat langzaam over
in een winterlandschap. Als een me-
tamorfose komt traag een be-
sneeuwde Saksische boerderij in
beeld. De hoeve valt nauwelijks op.
Het witte rietdak is één met de ein-
der. Het tableau ademt rust, traag-
heid. Op de achtergrond zwellen
koorklanken. De voorstelling wordt
scherper. Een lichtbundel straalt
uit de smalle ramen als een warme
gloed. Het gezang bereikt een cli-
max. Hier gebeurt iets. Plotseling is
het stil…... Een bronzen stem zet het
verhaal 'Zwarvers in de nacht' in.
Het kerstverhaal is geboren.



Mantelzorgsalon Bronckhorst
Elke 2e dinsdagmiddag van de maand van 13.30-16.00 uur in
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5, 7255 AA  Hengelo Gld.
Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning zijn de sleutel-
woorden hierbij. Ontmoeting met andere mantelzorgers.
Ontspanning door er even uit te zijn en gezellige dingen te
doen. Ondersteuning door informatie die wordt gegeven. 
Dinsdag 9 december betreft een informatie bijeenkomst, Een
medewerker van de stichting MEE Oost-Gelderland komt u
uitleg geven over het aanvragen van een Persoonsgebonden
Budget (PGB). U bent van harte welkom.

Boodschappenservice
Diverse winkels in Hengelo bieden de service  uw boodschap-
pen aan huis te bezorgen (al dan niet tegen een kleine vergoe-
ding). Dit zijn: Radar Troefmarkt in Keijenborg (464646),
Troefmarkt van der Mond (461392), de Albert Heijn (461205)
en de Plusmarkt (463777, bij voldoende afname). Een groot
gemak voor de wintermaanden.

Open inloopochtend in de RK kerk van Hengelo
Elke donderdagochtend van 9.30–11.30 uur bent u welkom in
het parochiecentrum van de RK kerk aan de Spalstraat. 
Medewerkers van de kerk zijn aanwezig voor een gesprek of
voor gezelligheid. Elke 1e donderdag van de maand wordt
een gastspreker uitgenodigd en wordt een kerkelijk en/of
maatschappelijk onderwerp  behandeld. Op 8 januari wil
Lucy Keurinkjes haar persoonlijke ervaring als medewerkster
van Sensire vertellen.

Zorgverzekering over 2008 loopt af
Tussen nu en januari 2009 maken alle verzekeraars de nieu-
we premies bekend. Dat betekent dat er weer gewisseld kan
worden van zorgverzekeraar. Wanneer u tevreden bent over
uw zorgverzekeraar hoeft u natuurlijk niet te veranderen.
Over het algemeen blijft de basis-verzekering hetzelfde. De
aanvullende verzekering geeft wel veranderingen aan. Wan-
neer u iets ouder bent dient u wel uit te kijken met het steeds
maar wisselen van zorgverzekeraar. Vooral bij de aanvullende
verzekering.  Soms komt er een keuring aan te pas.
Maakt u gebruik maakt van de Collectieve Zorgverzekering
van de Unie KBO kunt u voor meer informatie kijken op de
internetsite www.zilverenkruis.nl/uniekbo. Of bellen naar:
Het Zilveren Kruis Achmea, tel. 0900-8435, dit nummer is
bedoeld voor nieuwe aanvragers en verzekerden (€ 0.05 per
minuut). Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Bestaande verzekerden
kunnen bellen naar 0900-9674 (€ 0,05 per minuut). U kunt
ook informatie krijgen bij de Unie KBO tel. 073-6123475 van
09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Vrijwilliger(s) gevraagd voor het organiseren van 
programma’s via  de Kunstbus 50+
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die samen met 2 vrij-
willigers uit Steenderen culturele evenementen willen orga-
niseren via de Kunstbus 55+.
Dit houdt in dat u als vrijwilliger programma’s uitzoekt die
via b.v. Amphion schouwburg binnenkomen of andere leuke
mogelijkheden van uitgaan met elkaar. U kiest het program-
ma, regelt de kaarten en de bus etc. Vindt u dit leuk en houdt
u toevallig ook van dit soort uitgaansmogelijkheden met
meerdere mensen, informeer of meldt u zich dan bij ons aan.
U krijgt de onkosten vergoed.

Hobby’s
Op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen is er een
mogelijkheid een hobby te beoefenen van 9.00 tot 12.00 uur
in het Dorpscentrum. Wanneer u thuis weinig ruimte heeft
of helemaal geen plaats, of u heeft u niet het juiste gereed-
schap, dan is de Hobbyclub Vorden de aangewezen plek om

toch uw hobby te kunnen beoefenen. Maar vindt u het leuk
om te komen kijken voor alleen sociaal contact, dan bent u
ook van harte welkom. De mogelijkheid bestaat voor een
ieder om zijn/haar vrije tijd invulling te geven met een leuke
bezigheid. Alleen of samen kan een hobby worden uitge-
oefend. Er wordt gedaan aan o.a. houtbewerking, maar ook
andere hobby’s kunnen worden uitgevoerd. We hebben een
fijne ruimte tot onze beschikking, voorzien van goed hand-
gereedschap en machines. Met name een cirkelzaagmachine,
een lintzaagmachine, vlakbankje etc. Ook is er leiding aan-
wezig om u (indien u dat wenst) technisch te adviseren en te
ondersteunen. De kosten bedragen € 1,50 per ochtend incl.
koffie of thee. De kosten van gebruikt materiaal zijn voor
eigen rekening.
Heeft u interesse of wilt u eerst even een kijkje komen nemen
wat er allemaal zo gemaakt wordt, dan bent u van harte wel-
kom. Informatie is in te winnen bij Stichting Welzijn Vorden
of bij de heer J. Bobbink, tel. 553588.

ALGEMENE INFORMATIE
Vergeetachtigheid bij ouderen
Bent u telkens uw portemonnee kwijt? En kunt u weer niet
op de naam van uw nieuwe buurvrouw komen? Uw geheu-
gen laat u in de steek. Dit betekent niet dat u dement wordt.
In dit artikel leest u over de werking van het geheugen en hoe
het komt dat u niet zoveel meer kunt onthouden als vroeger.
Nu u ouder wordt, merkt u dat u bijvoorbeeld niet meer zo
goed hoort, u wordt wat strammer of u bent sneller moe dan
vroeger. Ook uw hersenen werken wat trager. Het is moei-
lijker iets nieuws te leren en u kunt minder onthouden. Dit
alles is niet verontrustend, maar veel mensen schrikken er-
van en zijn bang dat ze nu dement beginnen te worden. U
kunt alleen onthouden wat u met uw zintuigen hebt waar-
genomen: gezien, gehoord, geroken, geproefd of gevoeld.
Om die indrukken tot u door te laten dringen, is aandacht en
concentratie nodig. Maar u zult niet alles onthouden. Waar-
om zou u het gezicht van een voorbijganger onthouden of de
letterlijke tekst van een gesprek? U maakt (onbewust) een
keuze en u onthoudt alleen dat wat u belangrijk vindt, bij-
voorbeeld de verjaardagen van uw kinderen, een afspraak
met een goede vriend of de naam van uw huisarts. Die infor-
matie bergt u op in het ‘archief’ van uw geheugen.
Vergeetachtigheid kan zowel lichamelijke als geestelijke oor-
zaken hebben. Lichamelijke oorzaken: u kunt niet goed zien
of horen, daardoor bereikt de informatie uw hersenen niet of
niet op de juiste manier; uw hersenen werken niet goed door-
dat uw hart en/of longen zwak zijn of door koorts, infecties,
bloedarmoede of een verstoorde schildklierwerking. Door
onvoldoende of slechte voeding ontstaat er een tekort aan
vitaminen en mineralen, waardoor de werking van de her-
senen achteruit gaat; veel alcohol of medicijnen (vooral slaap-
en kalmeringsmiddelen) belemmeren het onthouden van
nieuwe informatie. 
Volgend maand leest u over de geestelijke oorzaken van ge-
heugenproblemen bij ouderen.

Centraal aanmeldpunt voor geheugenproblemen
In Zutphen en omstreken: Dimence- geestelijke gezondheids-
zorg (voorheen RIAGG IJsselland), Stichting Sutfene en Gelre
ziekenhuizen, locatie Zutphen, starten met een centraal aan-
meldpunt voor geheugenproblemen. 
Uit een onderzoek onder de huisartsen in de regio bleek dat
er behoefte was aan een dergelijk aanmeldpunt. Binnen de
regio zijn er diverse mogelijkheden voor onderzoek en behan-
deling waardoor het voor de verwijzers, voornamelijk de huis-
artsen, soms moeilijk was een keuze te maken. Dit was voor
de organisaties de reden om dit aanmeldpunt te starten. Zo-
wel landelijk als in deze regio is er, vooral door de vergrijzing,
een toename van mensen met geheugenproblemen. Op dit
moment zijn er ruim 2000 mensen (bron, TNO) in onze regio
bij wie de diagnose dementie is gesteld. Hieraan voorafgaand
zijn er vaak al veel problemen merkbaar, waardoor er zowel
voor de patiënt als zijn naaste omgeving een lange periode
van onzekerheid aan vooraf kan gaan. Een vroegtijdig onder-
zoek naar de aard van de geheugenproblemen is van belang.
Zo kan er zorg gedragen worden voor de juiste ondersteu-
ning, zowel voor de patiënt als zijn naasten. Door een nauwe
samenwerking en een bundeling van deskundigheid wil het
aanmeldpunt hieraan een bijdrage leveren. De medewerkers

van het centraal aanmeldpunt dragen er zorg voor dat patiën-
ten de juiste onderzoeken en behandeling krijgen. 
Wilt u meer informatie over dit meldpunt dan kunt u contact
opnemen met tel. 0575-6888788 (Dimence), 0575-594444
(Sutfene), 0575-592592 (Gelre Ziekenhuis).

Start cursus Omgaan met dementerenden in Zutphen
GG-Net Preventie start woensdagavond 14 januari de cursus
‘Omgaan met Dementerenden’ om u te ondersteunen in de
zorg. De cursus is bedoeld voor partners, kinderen of andere
familieleden/mantelzorgers van dementerenden. 
Aan de hand van het cursusmateriaal wordt gesproken over
de dementie (vormen, verloop en gevolgen). Verder worden
omgangsadviezen gegeven en de bestaande hulpverlenings-
mogelijkheden nader toegelicht. Herkenning, begrip en het
uitwisselen van de eigen ervaringen van de deelnemers staan
daarbij centraal. De cursus bestaat uit zes tweewekelijkse
bijeenkomsten van 2 uur. De deelnamekosten zijn € 12,-. 
Voor aanmelding, meer informatie en/of een folder kunt u
contact opnemen met: mevr. M. Bannink of het secretariaat
van Preventie, locatie Zevenaar, bereikbaar op nummer:
(0316) 250760, e-mail: preventie@ggnet.nl of www.ggnet.nl

Alzheimer Café Zutphen op 17 december
Hoe om te gaan met gedragsveranderingen bij dementie.
Iedere derde woensdag van de maand van 19.00 tot 21.30 uur
is het Alzheimer Café geopend. Locatie: ‘De Born’, Oude Born-
hof 55-57 te Zutphen, tel. 06-46540141. U hoeft zich niet aan
te melden en de toegang is gratis. Bewoners uit Vorden en
omgeving zijn ook van harte welkom.
Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen,
Lochem en Bronckhorst. Voor vragen m.b.t. dementie bereik-
baar (06) 46540141.

Rabo Geld Expres
Deze service is bestemd voor Raboklanten die niet of slecht in
staat zijn een vestiging of geldautomaat te bereiken maar wel
met enige regelmaat behoefte hebben aan contant geld. Geld
bestellen gaat via TNT Post en wordt binnen 24 uur tuis
bezorgd. Om van de Rabo Geld Expres gebruik te kunnen ma-
ken is een overeenkomst noodzakelijk. In deze overeenkomst
wordt vastgelegd dat u gebruik wenst te maken van Rabo
Geld Expres. Tevens machtigt u de bank voor de verzending
en geeft u de bank toestemming om de opname van de betref-
fende rekening te boeken. U kunt aangeven of er behoefte is
aan een periodieke zending. In dit geval zal telefonisch door
moeten geven wanneer en hoeveel geld er verstuurd moet
worden. Het maximum bedrag voor verzending is € 450.
De kosten per zending bedragen ongeveer € 6,00 (incl. btw).
De zending wordt persoonlijk afgegeven door TNT Post en de
ontvanger moet zich legitimeren en een handtekening zetten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rabo-
bank Graafschap-Noord, tel. (0575) 439999.

Kerstbuffet Sensire de Wehme
Op 16 december van 12.00 tot 14.00 uur wordt er een Kerst-
buffet verzorgd. Gasten (buiten de Wehme) van de ‘Open Tafel’
kunnen ook deelnemen. De kosten zijn € 10,00 per persoon.
Als u geen deelnemer van de ‘Open Tafel’ bent, mag u ook
aanschuiven. De kosten zijn dan €14,50 per persoon. U bent
van harte welkom.
Informatie en/of aanmelden via de Wehme, tel. (0314) 357450. 

Openingstijden kantoor
In verband met de feestdagen zijn onze kantoren gesloten
van 24 december t/m 1 januari. Op vrijdag 2 januari 2009
staan wij weer voor u klaar.

Stichting Welzijn Vorden, de sectie Welzijn Ouderen en
WegWijZer wensen u fijne feestdagen en een goed 2009. 

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@swdrempthummelokeppel.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Tel. (0575) 45 10 04
E-mail: debongerd.steenderen@planet.nl
Website: www.debongerdsteenderen.nl
Inloop en telefonisch spreekuur:
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur
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Ieder jaar een ander biertje maar wel
dezelfde gezichten. Dit jaar organi-
seert Henk van Olde Lettink met Dom-
melsch bier de voorraad bier en wat is
er dan niet leuker dat Big Apple zich
als band, aanbevolen door het ge-
noemde biermerk, zich beschikbaar
heeft gemaakt.

In het Hoge Noorden van Nederland
hadden ze al gehoord van onze Kolde
Karmis en dat Big Apple zich met
recht Nederlands beste coverband
mag noemen weten we allemaal zeker
na 20 december!  In 2006 wonnen zij
glansrijk de finale van de "Clash of the
Coverbands"in de Idolsstudio van Hil-

versum. Ook uit de kritieken van de
media blijkt dat Big Apple garant staat
voor een avond top entertainment.
Onlangs wint Big Apple radio 3FM Pro-
gramma 90S Cover Contest met een
originele versie van Britney Spears. Zie
en luister naar website: www.bigap-
ple.nl 

Deze energieke top coverbank heeft
een zeer uitgebreid repertoire van
meer dan 200 nummer variërend van
rock- en discoclassics tot Nederlands-
talig. Maar ook de meest actuele hits
ontbreken natuurlijk niet.

De te spelen nummers staan niet vast
maar worden volledig geanticipeerd
op de reacties van het publiek. Interac-
tie met het publiek staat hoog in het
vaandel en de muzikale beleving en
spelplezier stralen van de band af. De
pauzes worden opgevuld met een nog
even geheime DJ en hierdoor is er ge-

woon weg 5 uur lang muziek te horen
vanaf  het hart van Vorden in de Kolde
Karmis tent die extra aangekleed is in
kerststyle. 

KOLDE KARMIS
Aanvang DJ 20.30 uur, aanvang Big
Apple 21.00 uur

In het hart van Vorden, met dezelfde
horeca ondernemers in een nog mooi-
ere tent dan voorheen, welke meiden
en jongens achter de tap?
Nog meer sneeuw pret en een nog be-
ter knallende band….big apple in de
pauzes opgevuld met een top dj die
nog even als verrassing "geheim" blijft.

Kaartverkoop bij: Hotel Bakker, de Her-
berg, Olde Lettink en Bistro de Roton-
de.

Tot de 20ste …Jullie komen toch ook?

20 December 2008

Kolde Karmis in het Hart van Vorden
Dit jaar is het alweer de 4e keer dat
4 horeca ondernemers, Hotel Bak-
ker, Olde Lettink, De Herberg, Bi-
stro de Rotonde uit Vorden een ge-
weldig december feest organise-
ren: De kolde karmis!

In de yogalessen wordt ook aan-
dacht besteed aan de manier van
ademen. Het bewust worden van
het natuurlijk adempatroon of weer
herstellen van een goede ademha-
ling is een belangijk middel om te
ontspannen.
Adem maakt je bewust van je li-
chaam en brengt je emotie en ratio-
naliteit in evenwicht. Vanuit de Ha-
tha yoga is in het westen de zwan-
gerschapsyoga ontstaan.
In de zwangerschap zijn de bovenge-
noemde aspecten ook erg van be-
lang. In de zwangerschap dien je het
lichaam soepel te houden, om de be-
valling makkelijker te laten verlo-
pen.
Ook aan de manier van ademen
wordt veel aandacht besteed. Een

goede adembeheersing stelt je in
staat de bevalling bewust te laten
verlopen.
Ook kun je beter ontspannen als je
goed ademt, dat is van belang om de
weeën op te vangen. En als je weet
hoe je de kracht van de adem kunt
benutten, ben je in staat de laatste
fase van de bevalling meer kracht
bij te zetten.
De Hatha yoga lessen vinden elke
dinsdag plaats, behalve in de school-
vakanties. De zwangerschapsyoga-
les is ook op dinsdag. De lessen wor-
den gegeven door Wilma Broeze in
het muziekgebouw van Concordia,
de Kon. harmonievereniging aan de
Zelhemseweg te Hengelo (Gld.).
Voor meer informatie zie de adver-
tentie elders.

Zwangerschapsyoga en Hatha
yoga lessen
Yoga is een 5000 jaar oude vorm van beweging, die effectief is op het
in evenwicht brengen van lichaam en geest. De diverse oefeningen lei-
den ertoe dat je in evenwicht komt, zowel in lichaam als in geest, als
tussen emotie en ratio.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!

Feestdagen en vakantie
In verband met de feestdagen heeft ook de ouderenadviseur
vakantie. En wel van maandag 22 december tot en met zon-
dag 4 januari. Ook de spreekuren op de dinsdagen en donder-
dagen daartussen vervallen. Vanaf dinsdag 6 januari is ze in
Hoog-Keppel weer aan het werk. Wilt u in de tussentijd toch
alvast een boodschap doorgeven, bel dan naar (06) 10687320
en spreek uw bericht in. Als dat nodig is dan wordt u na de
vakantie weer terug gebeld. 

Feestdagen en vakantie
In verband met de feestdagen heeft ook de ouderenadviseur
vakantie. En wel van maandag 22 december tot en met zon-
dag 4 januari. Ook de spreekuren op de dinsdagen en donder-
dagen daartussen vervallen. Op maandag 5 januari staat zij in
Steenderen weer voor u klaar. Wilt u in de tussentijd toch
alvast een boodschap doorgeven, bel dan naar (06) 10687320
en spreek uw bericht in. Als dat nodig is dan wordt u na de
vakantie weer teruggebeld. 

Uitnodiging
Eén keer per jaar nodigt Stichting Welzijn Steenderen alle
bij hen bekende organisaties uit die iets organiseren voor
ouderen. Dit doen we om een overzicht te kunnen maken van
alle activiteiten die door het jaar heen voor ouderen worden

Internet: www.welzijnouderenvorden.nl

georganiseerd. Dit om te voorkomen dat er activiteiten dub-
bel gepland worden. We hebben hiervoor een bijeenkomst
georganiseerd. En wel op woensdag 10 december 2008, om
14.00 uur in de kleine zaal van ‘de Bongerd’ in Steenderen.
Deze bijeenkomst heeft als doel: kennismaking (hernieuwen)
met de diverse organisaties, het bespreken van de ervaringen
met het jaaroverzicht, doorgeven van de al geplande activitei-
ten. We willen via dit berichtje ook de ons onbekende organi-
saties te bereiken om mee te overleggen. Graag nodigen wij u
uit voor deze bijeenkomst. We hopen dat we door dit initia-
tief zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat er activiteiten
voor ouderen op dezelfde dag plaatsvinden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrie
Gal (0575) 452270, of Ineke Bijsterbosch (0575) 451004.

In Balans, een cursus die u leert vallen en op te staan
De besturen van de Stichtingen Welzijn Drempt, Hummelo
en Keppel en van Steenderen gaan in samenwerking met de
Gelderse Sportfederatie de cursus In Balans organiseren.
Een cursus gericht op het voorkomen van valongelukken.
In 4 bijeenkomsten wordt informatie en bewegingsoefenin-
gen aangereikt die van belang zijn bij het in balans blijven en
valpreventie. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. U be-
taalt € 15,- voor de vier middagen samen. Daarnaast wordt
nog een kleine bijdrage gevraagd voor de koffie of thee die u
gebruikt. Misschien ook een leuk cadeautje om aan sinter-
klaas of de kerstman te vragen?
Heel veel ouderen (en ook jongeren) krijgen te maken met
vallen en opstaan. Letterlijk wel te verstaan. Heel vaak heeft
dit botbreuken en kneuzingen als gevolg. Nare bijkomstig-
heden die misschien te voorkomen zijn. 
Iedereen die zich door dit onderwerp voelt aangetrokken kan
deelnemen. Het zijn 4 bijeenkomsten van drie uur op de dins-
dagmiddag in grote zaal van ‘de Bongerd’ in Steenderen of op
de donderdagochtend in de huiskamer van Stichting Welzijn

in het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel. De cursus vindt
plaats in het eerste kwartaal van 2009. We denken aan februari
en maart. De juiste data hoort u nadat u zich hebt opgegeven.
Dat is namelijk afhankelijk van de aantallen die zich opgeven.
Belangstelling? Vul dan onderstaande bon in. Of meld u tele-
fonisch aan bij de volgende personen: mevr. Loes van der
Laan, tel. (0314) 380232 of mevr. Ineke Bijsterbosch, tel. (06)
10687320. Bij geen gehoor a.u.b. het antwoordapparaat
inspreken met uw naam en telefoonnummer. U wordt dan
later teruggebeld. Na opgave hoort u hoe u kunt betalen.
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u dat opgeven bij
uw aanmelding. Eventueel kunnen wij voor u bemiddelen.
Opgeven voor 17 januari 2009 (vakantie van 22 december
2008 tot 5 januari 2009)

Hieronder bon om op te geven:

Naam....................................................................................................................................................

Adres ....................................................................................................................................................

Telefoonnummer ..................................................................................................................

Geboortedatum........................................................................................................................

Voorkeursdagdeel ..................................................................................................................

U kunt deze bon opsturen naar Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel t.a.v. mevr. Loes van der Laan, Burg. van
Panhuijsbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel of naar Stichting
Welzijn Steenderen, t.a.v. mevrouw Ineke Bijsterbosch,
‘de Bongerd’ 47, 7221 CR Steenderen.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
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Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@swdrempthummelokeppel.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Tel. (0575) 45 10 04
E-mail: debongerd.steenderen@planet.nl
Website: www.debongerdsteenderen.nl
Inloop en telefonisch spreekuur:
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur
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Coalitiepartij PvdA Bronckhorst heeft
al heel snel een opvolger gevonden
voor de onlangs vertrokken wethou-
der Dik Nas. Fractievoorzitter van de
PvdA Antoon Peppelman, heeft naar
een kandidaat gezocht die in het
PvdA-profiel past en veel affiniteit
heeft met de portefeuille Wmo, wel-
zijn, inkomen en zorg. Anne van Kuil
(62) past prima in dit profiel. Zij is be-
kend uit de Doetinchemse politiek.
Van 1982 tot 2004 was zij achtereen-
volgens raadslid, fractievoorzitter en
wethouder en heeft ze altijd de socia-
le portefeuilles behartigd. 

Dik Nas besloot vrijdag 7 november af
te treden als wethouder van de ge-
meente Bronckhorst. Hij was wethou-
der sinds de gemeentelijke herinde-
ling in 2004. Nas vertrekt omdat hij

enkele keren met de rest van het colle-
ge van inzicht verschilde over het ‘ope-
reren en functioneren’ en daarbij in
een minderheidspositie terecht
kwam.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering
van 27 november werd afscheid geno-
men van Nas. De vertrekkende wet-
houder was tevreden dat er in korte
tijd een vervanger voor hem was ge-
vonden. “Dat geeft moed voor de toe-
komst. Vooral het woord ‘verrassend’
heb ik de afgelopen dagen vaak ge-
hoord”, zei Nas toen hij bekend had
gemaakt dat hij stopte. “Enerzijds ben
ik opgelucht dat de kogel door de kerk
is, anderzijds ben ik weemoedig om-
dat Bronckhorst een mooie gemeente
is waar in korte tijd veel tot stand is ge-
komen”. 

Herman Gosselink, de nestor van de
raad, had waarderende woorden voor
de vertrekkende wethouder. “Iedereen
vindt het jammer. Je hebt veel goeds
gedaan voor de gemeente”. Fractie-
voorzitter van de PvdA, Antoon Pep-
pelman: “Ik heb vanavond een dubbel-
gevoel, maar met het besluit geef je
ook aan dat je niet vastzit aan het plu-
che”. Peppelman bedankte Dik Nas
voor het vele en goede werk wat hij
heeft gedaan voor de gemeente
Bronckhorst. 

De opvolger van Dik Nas, Anne van
Kuil, hield een goede indruk over van
haar eerste raadsvergadering. “On-
danks het feit dat er een paar hele
zware onderwerpen op de agenda
stonden, vond ik de sfeer toch heel
prettig. Men gaat op een respectvolle
manier met elkaar om”.
De goede sfeer was bij Van Kuil al be-
kend. De gemeente Bronckhorst
neemt alle raadsvergaderingen op de

band op. “Op de bandopname kun je
precies horen hoe er in de raad gedis-
cussieerd wordt en op welke toon.
Daarmee leer je ook hoe de verhoudin-
gen in de raad zijn. Bij mijn keuze om
wethouder te worden in Bronckhorst
heeft dit een behoorlijke rol ge-
speeld”. Ze is zich gaan verdiepen in
de gemeente Bronckhorst en was ver-
baasd hoe snel er in vier jaar een sa-
menwerking is ontstaan en wat er al-
lemaal tot stand is gekomen. “Er ligt
hier een mooie uitdaging om goed
werk te doen en heb er een goed ge-
voel bij”. 

Toen PvdA-fractievoorzitter Antoon
Peppelman, Anne van Kuil benaderde
om wethouder te worden, is heel haar
leven omver gegooid. “We hadden
plannen gemaakt om diverse dingen
te gaan doen en zeker ook omdat mijn
man volgende maand 65 wordt. Ja, en
toen kwam deze vraag toch heel drin-
gend op me af. De PvdA is mijn lief en
ik heb goede contacten met de PvdA
in de regio gehad vanuit het Doetin-
chemse. Een bijzonder goed contact
heb ik ook altijd gehad met Antoon
Peppelman”. Voorheen was Van Kuil
22 jaar actief in de politiek in Doetin-
chem. “De portefeuille die ik nu onder
mijn beheer heb sluit helemaal aan bij
mijn ervaring in het Doetinchemse. Ik
denk niet dat ik veel tijd nodig zal heb-
ben om me in te werken”. De wethou-
der vervult deze functie voor ander-
half jaar. Dan is het voor haar genoeg

geweest en stopt ze. Zij heeft voor deze
periode getekend, omdat ze vindt dat
er voor de PvdA geen gat moet vallen.
“Anders is die periode weggegooid. Ik
vind dat de fractie dat niet verdiend,
want die werkt hard”. 

Anne van Kuil ziet haar werk in
Bronckhorst als een uitdagende klus.
Wel maakt ze zich zorgen over de
Wmo en het afschaffen van een aantal
mogelijkheden die nu nog via de
AWBZ betaald worden. “De wijzigin-
gen van de wet die er aan staan te ko-
men en volgend jaar ingaan, zijn in de
Tweede Kamer besproken. Het is nog
maar de vraag hoeveel geld gemeentes
krijgen. De vraag is dan ook in hoever-
re gemeentes in staat zijn om die za-
ken, die nu naar de gemeentes wor-
den geschoven en die vroeger in de
AWBZ zaten, of we die als gemeentes
ontvangen”. 
Van Kuil vindt, dat gemeentes heel
goed moeten gaan overleggen met het
Rijk. “Via de VNG zijn er wethouders-
overleggen om dat met de Staatssecre-
taris te bespreken. Ik heb de indruk
dat er wetten worden ingevoerd zon-
der dat er nagedacht is over de uitvoe-
ring bij de gemeentes. Maar dat ge-
beurt in Den Haag wel vaker”. De nieu-
we wethouder ziet verder voor haar
als uitdaging, om deze periode goed af
te maken. “Er mogen geen gaten val-
len voor de PvdA. Ik zal mijn best doen
om dat waar te maken”.

Anna van Kuil benoemd tot wethouder

Waardering voor vertrekkende wethouder Dik Nas

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag is Anne van Kuil be-
noemd tot de nieuwe PvdA-wethouder van Bronckhorst. Zij volgt de on-
langs vertrokken wethouder Dik Nas op.

Dik Nas (midden) gestopt als wethouder.

Anne van Kuil benoemd tot wethouder.

Van 13 t/m 18 november zijn Anja en
Martine, van Martine Hair + Beautysa-
lon, in New York geweest en hebben

daar, op uitnodiging van L'ANZA Ame-
rika, een intensieve training gevolgd
in de Salon van Oscar en Wendy Bond,
dé kapsalon van New York. Wendy
Bond is in 2008 uitgeroepen tot "Hair-
dresser of the year" van Noord-Ameri-
ka. 

WAAROM BLIJFT EEN RODE
ROOS MOOI ROOD?
Tijdens deze training stonden er 2 on-
derdelen centraal. De introductie van
de vernieuwde haarverf van L'Anza
"Healing Haircolor" genaamd. Een

nieuwe verf die herstellend en hoog-
glanzend werkt, dit komt door de flo-
werextracten. 

3-STAPPENKUUR, ERVAREN, VOE-
LEN, ZIEN EN U BENT OVER-
TUIGD
Wilt u hetzelfde meemaken, ervaren,
zien en ook enthousiast worden, net
als Anja en Martine in New York heb-
ben gedaan? Kom dan op 13 december
a.s. naar onze 3-stappenkuur erva-
ringsdag. U kunt dan gratis kennisma-
ken met de unieke 3-stappenkuur.
Ook kunnen wij u dan alles vertellen
over de vernieuwde haarkleur van
L'Anza, en natuurlijk over onze eigen
ervaringen in New York. 
Voor ons was het niet zomaar een trai-
ning, het was echt, de glitter, de gla-
mour, kortom: het was op en top New
York !!

RODE ROOS
U kunt op 13 december a.s. van 08:30
tot 15:00 uur kennismaken met de 3-
stappenkuur "Healing HairColor" en
onze ervaringen uit New York. Om u
voldoende tijd en aandacht te kunnen
geven verzoeken wij u een afspraak te
maken. Martine Hair + Beautysalon,
Sint Michielstraat 2B, Hengelo Gld,
0575-465715. (zie ook advertentie el-
ders in dit blad)

Nieuw uit New York: 
de 3-stappenkuur!
Heeft u pluizig haar, haar met wei-
nig Volume, haar dat Futloos is of
haar zonder Glans, dan is de 3-stap-
penkuur de manier om dit te her-
stellen en te veranderen. Klinkt dit
te mooi om waar te zijn? U krijgt
op zaterdag 13 december zelf de
kans om gratis kennis te maken
met de unieke 3-stappenkuur van
het Amerikaanse topmerk L'Anza.

Een mooi voorbeeld waar lekker
en gemakkelijk hand-in-hand
gaan, is natuurlijk het Plus Appé-
tit-assortiment: speciaal voor Plus
ontwikkelde verwenproducten,
die snel en eenvoudig zijn te berei-
den zonder dat dit ten koste gaat
van het superieure smaakniveau.
En daarnaast zijn er natuurlijk al
die bij de Kerst en Oud & Nieuw
passende topwijnen, die Plus ook
dit jaar weer de titel Beste Wijnsu-
permarkt van het Jaar opleverde!
Het decembernummer van Bood-
schappen is bij Plus uitgebreid met

een extra special. Hierin leest u,
naast vanzelfsprekend veel lekkere
recepten en handige tips, ook over
de luxe producten van Plus Appé-
tit en de bekroonde wijnen van
Plus. 

ALLES WAT U WENST (EN
VEEL MEER)
Ook in de supermarkt zelf kan de
klant volop inspiratie opdoen,
want iedere week zijn er diverse
proeverijen om de klant kennis te
laten maken met het assortiment.
Verder biedt Plus extra gemak via
de verruimde openingstijden en
een inpakservice. En tenslotte kun-
nen trouwe spaarders van Plus-
punten tijdens de feestdagen nóg
meer voordeel pakken dan nor-
maal al het geval is. Wie in novem-
ber namelijk zijn volle Pluspunten-
spaarboekje inwisselde voor een
Feestdagencheque, krijgt in de-
cember geen ¤ 6,- maar ¤ 8,- kor-
ting op de boodschappen. Met dit
alles maakt Plus haar bekende be-
lofte 'Plus. Wat een verschil' tijdens
de komende feestdagen dus méér
dan waar! 

Plus. Wat een verschil

Genieten van de
Feestdagen met Plus
Onder het motto Geniet van de
Feestdagen doet Plus er de ko-
mende decemberweken alles
aan om het de consument zo-
veel mogelijk naar de zin te ma-
ken. Zo staat het extra dikke
magazine Boodschappen boor-
devol smakelijke menusugges-
ties en inspirerende ideeën,
zorgt de Feestdagencheque voor
maximale korting en is het as-
sortiment nóg uitgebreider dan
normaal. Met extra aandacht
voor het gemak, want iederéén
wil immers genieten tijdens de
feestdagen!



Samen genieten in een sfeer van Kel-
tische kerst waarbij we ook Oud- en
Nieuw in onszelf beleven. De Keltische
bronnen van wijsheid inspireren ons
als vrouwen om diep naar binnen te
keren en samen in blijheid het licht
op te roepen en te vieren. Een mid-
winterritueel waarbij de mistletoe voor
de liefde, klimop voor de eeuwigheid,
en het dennengroen van de levens-

boom een rol spelen. Onszelf vinden
in beweging en dans in een opwaartse
spiraal van donker naar licht. We leg-
gen hierbij ook een zichtbare spiraal-
vorm van edelstenen. De heldere berg-
kristallen zijn als de sterren aan de he-
mel, ze vormen lichtpunten in de don-
kerste tijd van het jaar. Met de gouden
vlam van kaarslicht verbinden wij ons
met de Lichtwerelden en de engelen.
In warmte en geborgenheid geven we
elkaar inspiratie om in de donkere
aarde van onze dromenwereld en on-
ze verlangens het zaad van bewustzijn
te zaaien.

Je schrijft in door je telefonisch op te
geven via nr. (0575) 44 21 76. Of stuur
een mail naar info@roeliendelange.nl

23 december 2008

Vrouwenverwendag 
en midwinterviering
'De Midwintergodin'

Roelien de Lange is kunstenares,
creatief docente, natuur, cultuur
en spiritualiteit en is schrijfster
van drie boeken en inspirator van
verschillende opleidingen. Zij or-
ganiseert op landgoed Hackfort bij
Vorden een vrouwenverwendag en
midwinterviering.

Voorafgaand aan de wedstrijd riep de
trainer/coach Ge de Jong de trouwe
supportster Natalie Gabriël naar vo-
ren. Uiteraard zijn er bij elke wedstrijd
meer maar Natalie is soms de "7e
speelster".  

Alle dames van Dash D2 hadden een
klein bedrag bij elkaar gelegd. Ge de
Jong dankte Natalie voor haar trouwe
en soms luidruchtige aanmoedigin-
gen. Aanvoerdster Karin Kamphuis
reikte Natalie vervolgens een speciaal
"supportersshirt"uit waarop een af-
beelding voorkomt van alle speelsters

en op de achterzijde de tekst "Natalie
supporter van Dash D2".

Trots als een pauw trok ze uiteraard
het shirt aan. Ook ontving ze nog van
het complete team een sportjack. In
haar nieuwe outfit moedigde ze het
team aan. De wedstrijd werd vervol-
gens gewonnen met 3-2. Kwam het
door de inzet van de "7e speelster"?  

Na afloop van de wedstrijd gaf Natalie
als dank aan alle speelsters een heer-
lijke chocoladeletter S (van Samen) en
een stuk speculaas voor bij de koffie.

Dash Dames 2 wint dank zij
"7e speelster"

Afgelopen zaterdag moesten de dames van Dash D2 aantreden tegen de
dames van Reflex D1 in de sporthal te Vorden. Bij deze wedstrijd was veel
publiek aanwezig. Over de wedstrijd kan gezegd worden dat dank zij veel
aanvalsvariaties de wedstrijd een spannend verloop kreeg en soms lange
rushes had. De dames van Dash 2 wonnen de wedstrijd met 3-2.

Op 10 december is het de dag van de
universele rechten van de mens en wij
willen hier aandacht aan besteden op
vrijdag 12 december, bij Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys, waar
wij ieder jaar weer welkom zijn om on-
ze acties  te voeren. De actie heet vlam-
men voor de vrijheid. Er zijn landen
waar weinig mensen zo dapper zijn
als zij: de helden die vechten voor de
mensenrechten. Dit zijn de mensen
die vechten tegen onrecht en onder-
drukking. Die de idealen uit de univer-
sele verklaring van de rechten van de

mens gebruiken om hun wereld te ver-
beteren. Overal waar de mensenrech-
ten worden geschonden, laten zij zich
horen, zoals in Iran, Zimbabwe, Myan-
mar. Wij steunen deze mensen tijdens
onze actie en vragen ook om uw
steun, door uw naam en handteke-
ning te zetten op een kaart, die Am-
nesty Nederland dan weer naar desbe-
treffende landen verstuurd.
Als u ons gemist heeft bij Super de
Boer dan kunt u ons de volgende dag
zaterdag 13 december ook vinden op
de kerstmarkt. Daar kunt u ook nog te-

kenen voor deze actie tevens voeren
wij die dag ook actie voor vluchtelin-
gen.

De kerstmarkt is voor onze werkgroep
altijd weer het belangrijkste moment
in het jaar waarin we ons kunnen pro-
fileren. Wij staan dan ook met alle ple-
zier op deze markt. Alle materialen
zijn aanwezig, ook onze verkooparti-
kelen, zoals de prachtige Amnesty
kaarsen en (kerst)kaarten en aanver-
wante artikelen, voor ons een belang-
rijke inkomstenbron, ook kunt u daar
doneren. Er is ook alle gelegenheid
om te zien en te vragen wat de afde-
ling Vorden allemaal doet.Wij verwel-
komen u dan ook graag bij onze
kraam en wensen u warme feestdagen
in vrijheid toe.

Amnesty International Vorden viert het bestaan van 60 jaar Mensenrechten

Vlammen voor de vrijheid
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat De Universele Verklaring Rechten van de
Mens werden uitgeroepen. De werkgroep Amnesty International Vorden
viert dit in deze decembermaand volop. U kunt ons vinden op vrijdag-
ochtend 12 december bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys en
zaterdag 13 december op de Kerstmarkt.

WEDSTRIJDUITSLAG PONYCLUB
DE GRAAFSCHAP
In Markelo is zondag 30 november jl.

Lian Nijenhuis aan de start versche-
nen in de M2 dressuur. Ze reed met
haar pony Ypsilon de beste proef in

haar groep en kreeg een 1e prijs met
176 punten.

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

1e prijs 4 x 50 vlinder: Emiel Tholen,
Harmen v Middelkoop, Daan Nijland,
Luuk Nijland.
1e prijs 4 x 50 wisselslag: Torben Lam-
merdink, Nick Bongers, Luuk Nijland,
Irjan Brummelman. 1e prijs 4 x 50 wis-
selslag: Niels Tjoonk, Daan, Emiel
Luuk. 2e prijs 4 x 50 vrije slag: Marlie-
ke Scholten, Bernice Jager, Judith
Wentink, Salomé Prakke. 2e prijs 4 x
50 vrij: Luuk, Nick, Irjan, Torben. 2e
prijs 4 x 50 vlinder en 3e prijs 4 x 50

wisselslag: Merel Wilgenhof, Lotte Ei-
sing, Marieke ten Have, Milou Tjoonk. 

De jongere ploeg van 8 tot 11 jaar
heeft het op de Speedo Clubmeet erg
goed gedaan. De wedstrijd wordt in
het hele land gezwommen en het gaat
om de resultaten van het totale team.
Deze clubwedstrijd had vooral een
spetterend einde toen de Berkeldui-
kers bij de estafette, in een uitzonder-
lijk spannende race, als eerste de fi-

nish aantikten in hun serie. De jonge
ploeg komt in het sterk zwemmende
Gelderland op de 7e plaats van 23
deelnemende clubs. Landelijk is dit
goed voor plek 33 terwijl er ongeveer
200 clubs hebben mee gezwommen. 
Intussen hebben ook de recreanten in
de 5 kamp de eerste plaats goed verde-
digd en staan ruim bovenaan.

Alle drie wedstrijden kenmerken zich
vooral door het teamverband . Aan de
uitbundigheid waarmee de zwem-
mers elkaar aanmoedigen en de be-
trokkenheid bij elkaar, is duidelijk te
zien dat het met het teamgevoel en de
goede sfeer prima zit. 
Wij zijn in elk geval best trots op onze
zwemmers. Voor meer uitslagen zie
www.berkelduikers.nl

Berkelduikers uit Lochem

Uitbundige prestaties en veel podiumplekken

Voor het eerst met een volledige ploeg naar de Gelderse Estafette kampi-
oenschappen is in elk geval al leuk. "Volledig" wil zeggen dat je in alle 4
leeftijdscategorieën inschrijft voor dames en heren en ook de mixestafet-
te kunt mee zwemmen. De ploeg, bestaande uit 22 zwemmers tussen 11 en
20 jaar en 2 trainers, gaat 17 keer van start en mag maar liefst 7 keer op
het podium komen. Het aardige van deze wedstrijden is dat er behalve
een overall klassement ook per onderdeel medailles worden uitgereikt.

De ploeg van de estafettezwemmers.

De leden van de O.V.G. en de senioren,
zowel dames als heren, worden van

harte uitgenodigd voor deze viering.
Voor vervoer naar Withmundi kunt u

contact opnemen met het bestuur: te-
lefoon 0575-441744 of  0575-441270
Plaats: gebouw Withmundi bij de Her-
vormde Kerk te Wichmond. Datum:
woensdag 17 december 2008. Tijd:
19.00 uur.

Adventviering

Oecumenische vrouwen groep Wichmond-Vierakker
De O.V.G. Wichmond-Vierakker wil ook dit jaar weer de advent samen met
de senioren uit haar gemeente vieren. Aan de viering geven wij zelf
inhoud op traditionele wijze, met het kerstevangelie, zang en toneelstuk.
De heer W. Olthof zal voor de muzikale begeleiding zorgen.
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Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

WinterKlaarControle.

U KUNT HET NATUURLIJK ZELF PROBEREN… 

MAAR WIJ DOEN DIT GRAAG VOOR U!

VOOR € 19,-* CONTROLEREN

WIJ UW PEUGEOT OP

27 ESSENTIËLE PUNTEN.

WINTERKLAAR, STARTEN MAAR!

ACTIE!

* Adviesprijs

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun

besluit van 2 december 2008, nummer 2008-011949 

aan Wooncorporatie PRO Wonen vergunning verleend

voor het herontwikkelingsplan Smidsstraat / Zutphense-

weg te Vorden, gemeente Bronckhorst. 

De vergunning heeft betrekking op de herontwikkeling

van de locatie aan de Smidsstraat hoek Zutphenseweg

23 te Vorden, gelegen in de molenbiotoop van twee

windkorenmolens:

- molen "De Hoop" aan de Zutphenseweg 39 te Vorden

- molen “Hackfortermolen” aan Het Hoge 66 te

Vorden. 

De vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf de

datum van bekendmaking gedurende zes weken ter

inzage in de Centrale Bibliotheek van het Huis der

Provincie, Markt 11 te Arnhem, op werkdagen van 

9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze

mondeling toelichting worden verkregen bij de

onderafdeling Cultuurhistorie van de provincie

Gelderland, tel. (026) 359 93 04. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot zes

weken na datum van bekendmaking bezwaar maken. 

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan

Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie bezwaar-

en beroepschriften, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief

duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Arnhem, 2 december 2008 - 

nr. 2008-011949

Gelderse Molenverordening en Algemene wet

bestuursrecht Vorden

BEKENDMAKING

p ro v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 6 december

in het café

Yeah Baby

in de discotheek

D.J. Martijn

1998 2008

De Elzentuin
BLOEMBINDERIJ • CURSUSSEN • GROENDECORATIES

Open Dagen
Zaterdag 6 december 10.00 - 17.00 uur.
Zondag 7 december 10.00 - 17.00 uur.

Kom bij ons leuke ideetjes opdoen voor kerst-

decoraties die uzelf kunt maken.

• I.v.m. 10-jarig jubileum: leuke aanbiedingen

• Veel doe-het-zelf artikelen, manden vlechten

• Kerstboommarkt, enz.

Locatie: De Elzentuin
Ruurloseweg 116
7251 LZ  Vorden

Tel. (0575) 55 68 04

Graag tot ziens!

Gerda en Johan Kamperman

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Franken V.O.F.
Ondermode en Nachtkleding 

Op de markt, voor kwaliteit en Service!
Apeldoorn, Brummen,Wapenveld, Warnsveld, Dieren, 
Wehl, Hengelo, Heerde, Voorthuizen en Harderwijk.

o.a. –CON-TA-, BEEREN, PALMA, ELBRINA, NATURANA,

ROBSON, TWENTINY, HOLLANDIA, enz.

www.frankenondermode.nl

De Heesterhof 
Tuinplantencentrum 
en hoveniersbedrijf
Varsselseweg 20  
7255 NR Hengelo (GLD)
Tel.: 0575-462892 of 06-53362300 

website: www.deheesterhof.nl 
E-mail: heesterhof@planet.nl

Het adres voor een mooie kerstboom

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
WWW.WKOLIE.NL



THUIS
Zaterdag 
Ratti B1D - Warnsveldse Boys B3: 1-1
Ratti C1 - Pax C3D: 0-8
DZSV 6 - Ratti 5 (zat)   5-4

Zondag 
Ratti 1 - Carvium 1: gest. bij stand 1-2 
Ratti 2 (zon) - Varsseveld 5: afgelast  
Ratti 4 (zon) - Brummen 6: afgelast
Ratti DA1 (zon) - Varsseveld DA2: 3-1   
SVBV 3 (zon) - Ratti 3 (zon): afgelast

RATTI - CARVIUM 1
Ratti ontving deze zondag de heren
van Carvium uit Herwen. Na een
sneeuwbuitje en een beetje wennen
aan de kou, kon de wedstrijd begin-
nen. De vrouwelijke scheidsrechter
gaf het veld en de omstandigheden
het voordeel van de twijfel en liet op
14.00 uur aftrappen. De gasten namen
het initiatief in de beginfase. Dit leid-
de echter niet tot kansen.
Gaandeweg de eerste helft kreeg Ratti
meer grip op de tegenstander. De gast-
heren waren de gevaarlijkst ploeg. Na
een kwartier werd een cornerbal door
de Carviumdefensie maar half wegge-
werkt. Luuk Heuvelink ving op zestien
meter de bal op en schoot deze met
een boog richting de goal. Een verdedi-
ger dook op het laatste moment weg
waarna de keeper de bal door zijn be-
nen zag gaan, 1-0.
Carvium pakte direct het beter spel
van de eerste minuten op en zette
druk op de defensie van Ratti. Een in-
draaiende voorzet vanaf de linkerkant
kon in de defensie niet weggewerkt
worden waarna de mee opgekomen
laatste man de bal bij keeper Wouter
Gudde door de benen kon spelen, 1-1.
Ratti pakte het weer op en kreeg via
Sandor Verkijk en Michiel Gudde een
paar mogelijkheden. Intussen begon
het weer licht te sneeuwen waardoor
het veld gladder werd.
Ratti kreeg een corner, welke niet ge-
vaarlijk werd. Uit de bliksemsnelle te-
genstoot werd Carvium met een lange
bal gevaarlijk. Jorrick Wolsink kon net
niet bij de bal waardoor de linkerspits
op keeper Gudde af kon stormen.
Wouter Plateeuw leek redding te bren-
gen maar de terug klutsende bal kon
door de rappe spits toch nog binnen-
gewerkt worden, 1-2.
In de rust werden de gastheren (net als
de gasten) totaal verrast door de mede-
deling van de scheidsrechter. Zij vond
het niet verantwoord de wedstrijd uit
te spelen omdat het veld te glad en
daarmee gevaarlijk geworden zou zijn.
Zowel Carvium als Ratti wilden graag
verder spelen maar de aanvoerders en
trainers van beide partijen konden de
leidsvrouw niet op andere gedachten
brengen. De tweede helft zal dus later
gespeel moeten worden. Voor Carvium
wacht dan weer de lange reis naar Kra-
nenburg. Voor Ratti is het minder erg
omdat opnieuw een thuiswedstrijd
wacht, als is het maar een halve. De

wedstrijd leerde Ratti dat men zeker
niet kansloos is in het tweede deel van
de wedstrijd, maar ook dat de ploeg
uit Herwen een stuk beter speelt dan
twee seizoenen geleden.

RATTI 1 - VARSSEVELD 2 (DAMES)
Afgelopen zondag werd tussen de
sneeuwvlokken afgetrapt op de Kra-
nenburg. Het eerste kwartier van de
wedstrijd werd gemaakt door Varsse-
veld. In de duels veel fanatieker en Rat-
ti leek als een sneeuwbal opgerold te
worden. De ommekeer van de wed-
strijd was in de 20e minuut. Gerrie
Brummelman werd neergehaald bin-
nen de zestien en de penalty die daar-
op volgde werd beheerst in de linker-
hoek binnen geschoten. 1-0. Dit doel-
punt hielp Ratti in de wedstrijd. Vars-
seveld kreeg moeite met de fysieke
kracht die Ratti leverde en het tempo
van de wedstrijd ging omhoog. Nog
geen tien minuten later bereikte Han-
neke Nijenhuis met een vlotte ingooi
Kelly Peters. Zij paste de bal door naar
Mariëlle Klein Brinke. Vanuit de ach-
terlijn waar Varsseveld misschien een
voorzet verwachte, wist zij in de korte
hoek de keepster te verrassen. 2-0. De
slotfase van de eerste helft had nog
het een en ander in petto. In de 41e
minuut belandde een schot van Kelly
Peters via een Varsseveld speelster in
het eigen doel. 3-0. De concentratie bij
Ratti was even zoek in de laatste minu-
ten. Keepster Wieteke Schotsman
hield eerst met een prachtige redding
haar doel nog schoon, maar even daar-
na was ze kansloos. Varsseveld kreeg
alle ruimte en kon vrij tikken binnen
de zestien wat resulteerde in een doel-
punt. De kleedkamer werden opge-
zocht met een 3-1 stand.

Na de rust bleef Ratti naar voren voet-
ballen en moesten ze hun eigen doel
schoon houden. Varsseveld had de
wedstrijd al lang niet meer onder con-
trole en Ratti domineerde op het zwa-
re veld. Kansen waren er om de voor-
sprong verder uit te breiden, maar per-
fectie ontbrak in de afronding. Voor de
toeschouwers in de kou een mindere
tweede helft, want beiden teams kwa-
men niet meer tot scoren en de eind-
stand bleef 3-1. Aanstaande zondag
wederom thuis tegen Erix 1. 

PROGRAMMA VOLGENDE WEEK
Zaterdag 
Ratti 5 (zat) - Haarlo SP 3 (zat)   
Ratti D1C - Doetinchem D3    
Ratti F1C - VIOD F7    
Gorssel B1 - Ratti B1D
HC '03 C3D - Ratti C1
FC Zutphen E8 - Ratti E1C

Zondag 
Ratti 1 (zon) - Wolfersveen 1 (zon) 
Ratti 2 (zon) - Ulftse Boys 4 (zon)   
Ratti 4 (zon) - Warnsveldse Boys 5 (zon)   
Ratti DA1 (zon) - Erix DA1 (zon)   
Haaksbergen 8 (zon) - Ratti 3 (zon)

Vo e t b a l
UITSLAGEN
Zaterdag 29 november
Longa '59 MB1 - Dash MB1 4-0
Dijkman/WSV H2 - Dash H1 2-3
Wivoc D3 - Dash D5 4-0
Revoc D2 - Dash D6 3-1
Dash MB2 - Reflex MB2 3-2
Dash MC2 - Sc. Gorssel MC2 4-0
Dash MC1 - Vollverijs MC1 3-1
Dash D2 - Reflex D1 3-2
Dash D3 - Revoc D1 1-3
Dash D1 - Doc.Stap Orion D1 2-3
Dash - Orion 2-3 
(25-18 25-14 18-25 19-25 13-15)

PROGRAMMA 
Zaterdag 6 december
14.00 Varsseveld V.C.V. MB1 - Dash MB1
14.15 Longa '59 MC1 - Dash MC1 
14.30 V.IJ.V. H1 - Dash H3
11.30 Dash MC2 - Avanti MC1
13.00 Dash circ. 2 - Dijkman/WSV 4

DAMES 1 - DOC STAP ORION 1
Vorige week werd Favorita in Dinxper-
lo met een verrassende 3-1 verslagen
en de dames van Dash waren erg tevre-
den over het resultaat en de inzet van
het team. Afgelopen zaterdag werd er
tegen Orion uit Doetinchem gespeeld.
Orion heeft dit seizoen van twee te-
genstanders gewonnen en wel van de
twee die onder hen staan. De eerste
twee sets was Dash heer en meester.
Dash kon naar hartelust scoren en ser-
verend werd goed gekeken naar de
minst stabiele passers van Orion. Ori-
on leek zoekende naar het vinden van
de juiste aanvalsters en maakte zelf
veel persoonlijke fouten. Dash liet de
dames uit Doetinchem ver achter zich
en de eerste twee punten van de wed-
strijd waren binnen voor het vordens
team. Dash leek echter nog wel wat ge-
spannen en kon niet echt van de wed-
strijd genieten. Hier leek Orion van te
profiteren en kreeg grip op onze aan-
valsters en servering. Dash werd wat
gefrustreerd dat de basis 'dingen' niet
leken te werken en het was hard wer-
ken. Orion maakte minder fouten en
Dash kon moeilijk scoren. Dit ging zo-
wel de derde als de vierde set op onge-
veer dezelfde manier. Om het tij van
de wedstrijd moest er iets gaan gebeu-
ren want iedereen was gebrand om te
winnen van Orion, zeker om de goede
reeks van gewonnen wedstrijden
voort te zetten. Dus moest het in de
vijfde set dan maar gaan gebeuren...
De teams gingen tot en met de acht
punten gelijk op en Dash had het ge-
voel dat het erin zat. Maar de realiteit
was helaas anders na een time-out bij

11-13 achter kon er niet meer worden
gescoord en wist Orion de overwin-
ning mee te nemen naar Doetinchem.
Een teleurstellend resultaat maar
Dash is flink wakker geschut voor de
laatste wedstrijd van dit jaar; op zater-
dag 13 december in Panningen.

DASH HEREN 1 WINT STREEK-
DERBY
Zaterdag 29 november is heren 1 van
Dash op bezoek geweest bij het altijd
lastige WSV in Warnsveld. Dit bleek al
direct in de eerste set, waar de Vorde-
naren maar moeilijk in hun spel kon-
den komen. Natuurlijk was dit ook
mede de verdienste van WSV. Gedu-
rende de hele set blijven de teams el-
kaar volgen, maar op het moment dat
de punten verdeeld werden, drukte
WSV beter door en won met 25-23.
Ook de tweede set lukte het Dash niet
om WSV op de pijnbank te leggen. Tot
een achterstand van 23-19; vanaf dat
moment kwam er meer vuur en bele-
ving bij Scheffer Keukens Dash zowel
in de verdediging als aan het net. Dash
gunde WSV nog 1 punt, maar wist uit-
eindelijk deze set met 24-26 naar zich
toe te trekken. In de derde set begon-
nen de heren van Dash met dezelfde
gedrevenheid als aan het eind van die
tweede set. WSV leek door het verlies
van die tweede set nog wat aangesla-
gen en daar werd dan ook dankbaar
gebruik van gemaakt. De opgebouwde
voorsprong werd eigenlijk niet meer
uit handen geven, al leek het tegen
het eind van de set toch wat in te dut-
ten. De set ging met 22-25 naar Schef-
fer Keukens Dash. De vierde set startte
Dash weer goed en nam het snel een
kleine voorsprong. Het leek zaak om
deze voorsprong vast te houden en zo
de winst mee te nemen naar Vorden.
Maar aan het eind van de set doen een
serie persoonlijke fouten de heren
toch de "Dash" om en na een 25-21 ver-
lies moest een vijfde set de beslissing
brengen. Strijdvaardig ving Dash deze
vijfde set aan. Na een goede servicese-
rie stond het al snel 1-7 en had WSV
haar beide time-outs al gebruikt. Na
de veldwisseling ging het weer gelijk
op, maar de opgebouwde voorsprong
werd niet meer uit handen gegeven en
stond aan het eind een 8-15 eindstand
op het scorebord. Zo heeft Dash na
een "taai taaie" wedstrijd toch nog drie
punten meegenomen naar Vorden.
De volgende wedstrijd van Scheffer
Keukens Dash is een thuiswedstrijd op
zaterdag 13 december om 17.00 uur
tegen Wevoc 1.

Vo l l e y b a l

U zult versteld staan op hoeveel
verschillende manieren kerst ge-
vierd kan worden. Liederen waarin
soms op verrassende wijze beken-
de melodieën van Nederlandse
kerstliederen opduiken, een waar
kerstavontuur. Van swingende
soul tot meer klassiek getinte
kerstliederen worden afwisselend

door het orkest, het koor of samen
ten gehore gebracht. De liederen
worden ondersteund met lichtef-
fecten en bijpassende beelden. 

Laat u erdoor verwonderen en in-
spireren als opmaat voor het kerst-
feest en misschien doet u wel
ideeën op voor uw aanstaande va-
kantie! 

Dit speciale kerstconcert vindt
plaats in de Christus Koningkerk
aan het Jebbink te Vorden, aan-
vang 20.00 uur. De entree is gratis,
een vrijwillige bijdrage na afloop
van het concert wordt op prijs ge-
steld.

Voor meer informatie over de bei-
de verenigingen, zie 
www.inspirationvorden.nl 
en www.sursumcorda-vorden.nl

Sursum Corda en Inspiration

Heeft u uw muzikale
kerstreis al geboekt?
Op zaterdagavond 20 december
verzorgen het harmonieorkest
van de Christelijke muziekver-
eniging 'Sursum Corda' en Gos-
pelkoor Inspiration, beide uit
Vorden, een muzikale reis met
kerstliederen uit de hele wereld
onder de titel 'Sing Noel'. Komt
u ook en laat u onderdompelen
in de sferen van onder andere
Ierland, de Caribische eilanden,
Afrika, Oekralne, Israël, Schot-
land en Spanje.

SOCII
Socii deed in de thuiswedstrijd te-
gen de nummer twee Etten goede
zaken. 

In een wedstrijd met met vlagen heel
goed voetbal, werd het in de 12e mi-
nuut 1-0 door Gert-Jan Loman. Deze
werd op een prachtige manier vrij ge-
zet door Robert Kornegoor en schoot
de bal er hard in. 

Met deze stand gingen we rusten en
wa het na de thee eenzelfde spelbeeld.
Niks weggeven en zelf wel kansen krij-
gen om te socren. 

Toch ging aan de 2-0 een goute uittrap
vooraf. Gert-Jan Loman ving de bal op
en speelde - zo leek het - op zijn gemak
zijn mannetje uit en tikte de bal bin-
nen.

Vanaf toen ging alles veel gemakkelij-
ker en was het Robert Kornegoor die
na een op maat gegeven bal van Arend
Jan Groot Jebbink de 3-0 er in schoot.

Het werd nog erder voor de gasten,
want na een goede actie van Kevin Es-
selink die met hoge snelheid van de
rechterkant een goede voorzet gaf was
het Gert-Jan Loman die tekende voor
zijn derde (4-0) en even later een pu-
bliekswissel kreeg. Hij werd vervangen
door zijn jongere broer Teun. 

Ook gingen de handen op elkaar voor
aanvoerder Kornegoor, die plaats
maakte voor Hans Haverkamp. Het
werd in de blessuretijd nog 4-1. Jan
Willem Krijgt kreeg de bal ongelukkig
op de schoen en deze verdween achter
doelman Henri Vreeman. 

Trainer Jan Steffens toonde zich een
tevreden man en gaf complimenten
aan het hele team voor de geleverde
strijd die op het zwaar bespeelbare
veld was gelegd. Vier punten los van
de nummer twee en aanstaande zon-
dag tegen de nummer vier VVL thuis.

Verdere uitslagen
Socii 2-Westervoort 4 4-0
Socii 3-Dierense Boys 4 4-4
SHE 5-Socii 4 2-0

Programma zondag 7 december
Socii 1 - VVL 1
Socii 2 is vrij
Socii 3 - De Hoven 4
Worht Rheden 3 - Socii 4
Socii 5 - Vorden 5

Vo e t b a l

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

Dinsdag 26 juni 2007

69e jaargang no. 16

Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

blijft sinds ruim een jaar bij de

brak zij een heup.

k ze

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

W ssink: ‘Een paar meter van ons

de spoorlijn Zut-

j en

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

n Mennink) groeide op in de

al op jonge leef-
g

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!

Dus k
ijk sn

el op

www.contact.n
l

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

Deze week in de

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

is niet toegestaan
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Lintvelde

Avest
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

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

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

sestraat 23 7141 AJ Groenlo

5

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

V r een onvergetelijke

liijgt niet al-

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!

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

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

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

ook nog weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

clowns, vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

vijftig voorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

iedere dag heeft zijn eigen programma. 
De programmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

aparte voorstellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

er zijn concerten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

muziektheater wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

ters, in het Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

saz of accordeonspelers.
Benchatheater is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

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

er op andere plaatsen, met andere voorstellingen.

Er zijn heel veel nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

daan. Uit Australië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

gen. Belgen en Fransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

Bosniërs en Surinamers.
De Achterhoek heeft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

en de bewoners. Het landschap is prachtig, de dorpen en steden

hebben nog veel karakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

zijn uitermate geschikt voor bijzondere voorstellingen.

Daarvan kunt U gaan genieten tijdens de Achterhoek Spek-

takel Toer 2007. En de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juli

Wij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
Z O M E R F E E S T E N  1 9 ,  2 0  E N  2 1  J U L I  2 0 0 7

Donderdag 19 juli

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 

15.00 uur - 22.00 uur:

kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten

demonstratie brandweer

clown Henkie

demonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong

’S AVONDS
feesttent Bakker: Mellow

De Herberg: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli

’S MORGENS 

Vordense weekmarkt

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 

kermis met speciale aanbiedingen

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS

kermis

kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UUR

dweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbak

springkussen

schminkstand

dartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir

Duo Savar

Karikaturist

Don Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom Pizzeria

Asya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant

Kerkepad
IJssalon  

Plaza
Food for all

De Rotonde Bistro

Rabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten 

zijn mogelijk dankzij de 

financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheid

in de plaatselijke horeca 

met natuurlijk live muziek

op donderdag, 

vrijdag en 

zaterdag.

Zomerfeesten

Vorden



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

PROGRAMMA
Met enige trots presenteren we dit jaar
de Achterhoekse formatie Crystal
Dream. Deze band kenmerkt zich
door haar sterke live-reputatie en weet
als geen ander hoe je een boeiende en
energieke show neer kunt zetten. En-
thousiasme, gedrevenheid en het stre-
ven naar vernieuwing zijn ingrediën-
ten die deze eigenzinnige band al
meer dan 16 jaar op de weg houdt. Ei-
genschappen die nog altijd bewezen
worden door een gezonde agenda en
een grote populariteit die de band ge-
niet in alle delen van het land. Crystal
Dream is energiek, strak, maar vooral
een lekkere live-band die je pakt en je
tot het slotakkoord niet meer los laat.

Voor info: www.crystaldream.nl 

Het slotakkoord is zoals vanouds voor
de Vordense DJ-Oliver. De Stevo huis DJ
heeft in opdracht van platenmaat-
schappij Universal Music (Engeland) &
Dance Street (Duitsland), een wereld-
hit mogen remixen en daar zijn eigen
naam aan mogen verbinden. Het gaat
hierbij om de mega hit van Kate Ryan
- Ella Elle L'A. Ongetwijfeld zal deze
danceplaat voorbij komen oudjaars-
nacht.

KAARTVERKOOP
De kaartverkoop start op maandag 8
december bij: Tankstation Weulen
Kranenbarg,Mitra Sander Pardijs en

Fashion Corner. Let op: kaarten zijn al-
leen verkrijgbaar in de voorverkoop.
Aan de deur worden er geen kaarten
verkocht. Legitimatie verplicht. De
deuren gaan om 00.45 uur open en ui-
teraard geen vuurwerk binnen, hier
wordt streng op gecontroleerd. Vorig
jaar waren de kaarten binnen drie we-
ken volledig uitverkocht. Dus wees er
snel bij want op = op.

Voor meer info : www.stevo.nu

Hoewel het voor velen misschien nog ver weg lijkt !

Kaartverkoop 6e Oud & Nieuwfeest
Vorden 8 dec. weer van start!

De voorbereidingen voor het 6e Oud & Nieuwfeest te Vorden zijn momen-
teel alweer in volle gang. Ook dit jaar zal de plaatselijke sporthal 't Jeb-
bink weer omgetoverd worden in een sfeerlijke feestzaal met een unieke
eye-catcher welke zeker sfeerverhogend zal gaan werken. Meer laten we
hier nog niet over los…

Voor beide bedrijven was dit een
mooie gelegenheid om uit het cen-
trum van Hengelo te vertrekken en de
werkzaamheden te verplaatsen naar
het industrieterrein. Het bedrijfsverza-
melgebouw heeft een prachtige mo-
derne uitstraling en is goed toeganke-
lijk voor klanten en leveranciers. Nu
bij Arendsen Installatietechniek en Re-
gelink Schildersbedrijf alles op zijn
plaats staat, nodigen beide bedrijven u
uit om tijdens een open huis op zater-
dag 13 december van 10.00 tot 16.00
uur onder het genot van een drankje

en een hapje de nieuwe huisvesting te
bezichtigen. Voor de kinderen is er
een springkussen en een clown aan-
wezig. Tevens is er bij Arendsen Instal-
latietechniek een cv-ketelshow met di-
verse aantrekkelijke acties. Verder
kunt u zien welke energie besparende
maatregelen zijn toegepast bij Arend-
sen Installatietechniek, onder andere
een warmtepomp voor het verwar-
men en koelen van het kantoor en de
bedrijfshal, de nieuwe Philips TL5 ver-
lichting en de toepassing van LED ver-
lichting.

Bij Regelink Schildersbedrijf kunt u di-
verse verf en glasproducten zien die
het schildersbedrijf gebruikt. Verder
kunt u de spoelwaterinstallatie bekij-
ken voor het reinigen van verfrollers
en kwasten die gebruikt worden voor
watergedragen verf. Ook heeft het
schildersbedrijf twee hoogwerkers in
gebruik die ook te huur zijn. Tevens
kunt u de computergestuurde verf-
mengmachine bekijken waar heel veel
kleuren mee gemaakt kunnen wor-
den. 

Het is zeker de moeite waard om zater-
dag 13 december tussen 10.00 en 16.00
uur te komen op het open huis aan de
Nijverheidsweg op het industrieter-
rein van Hengelo.

Zaterdag 13 december

Open huis bij 
Arendsen Installatietechniek en
Regelink Schildersbedrijf
Sinds kort zijn Arendsen Installatietechiek en Regelink Schildersbedrijf
verhuisd van het centrum van Hengelo naar de Nijverheidsweg op het in-
dustrieterrein van Hengelo. Aan de Nijverheidsweg is afgelopen jaar ge-
bouwd aan een bedrijfsverzamelgebouw.

Een Persoonsgebonden budget (PGB) is
een geldbedrag waarmee iemand die
zorg behoeft en daarvoor gelndiceerd
is door het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ), hulp en begeleiding kan in-
kopen. Men kan deze zorg zelf inko-
penbij zorginstellingen, buren, vrien-
den of familie.Achteraf moet dit dan
verantwoord worden. 
Met het PGB neemt u als het ware ‘de

zorg in eigen hand’. 

Mayke Jochems van MEE Oost-Gelder-
land komt uitleg geven over het aan-
vragen van een dergelijk PGB. Wat kan
en moet er allemaal geregeld worden. 

Iedereen die belangstelling heeft voor
dit onderwerp is welkom. De bijeen-
komst begint om 13.30 uur en duurt
tot ongeveer 16.00 uur. De toegang is
gratis en voor de bezoekers staat de
koffie en thee klaar! De mantelzorgsa-
lon is gevestigd in Partycentrum Lan-
geler aan de Spalstraat 5 in Hengelo
Gld. Voor meer informatie bel met de
VIT Oost-Gelderland 0573-43 84 00 of
kijk op www.vitoostgelderland.nl.

Informatiemiddag over
Persoonsgebonden budget
Op dinsdagmiddag 9 december
wordt in de Mantelzorgsalon
Bronckhorst, gevestigd in Party-
centrum Langeler aan de Spal-
straat 5 in Hengelo Gld. een infor-
matiemiddag gehouden over Per-
soonsgebonden budget.

Het pianoduo Stefan en Martijn Blaak
studeerde in 2003 Cum Laude af aan
de Messiaen Academie. Sindsdien
sleepten zij diverse prijzen in de wacht
en ontvingen een beurs voor jonge ex-
cellerende musici, "de Voorziening".
Inmiddels geven zij  regelmatig con-
certen in binnen-en buitenland, o.a. in
Nederland Duitsland Spanje en Italie.
Regelmatig is het duo gast bij interna-
tionale muziekfestivals zoals het
grachtenfestival Amsterdam, muziek-
festival Aix-en Provence, Frankrijk, dat
live werd uitgezonden door radio
France, en 'La Settimana d'Arte di Ceci-
na' in Italie. Ze maakten diverse radio
en TV opnames en traden op met sym-
fonie orkesten.

Het Klavier hoopt dat dit eerste Mid-
winterconcert  in Vorden, in samen-
werking met dit virtuoze pianoduo,

het eerste zal zijn van een succesvolle
reeks. 

Het Klavier bevind zich aan de Am-
bachtsweg 2B, te Vorden (industrieter-
rein Het Werkveld) Kaarten zijn uit-
sluitend telefonisch te reserveren on-
der nummer 0575-550756 Meer
info:www.het-klavier.nl

Midwinterconcert 
bij Het Klavier in Vorden
Zondagmiddag 21 december om
15.30 geeft het pianoduo Stefan en
Martijn Blaak een concert bij Het
Klavier in Vorden. Op het program-
ma staan werken voor 2 piano's.
Met composities  van  o.m.
Brahms, Lutoslawski en Piazzolla.

Enkele maanden geleden is er door de
organisatie van het eerste Dialectpop
Festival Nederland een oproep gedaan
aan alle dialect- en streektaal acts in
Nederland om zich in te schrijven
voor deelname. De reactie op deze op-
roep was enorm, meer dan 120 deelne-
mers reageerden middels inzending
van een biografie vergezeld van CD of
MP3. De vakjury stond dan ook voor
een enorme klus om uit de ingezon-
den acts, per provincie een keus te ma-
ken van de beste deelnemer welke uit-
eindelijk mee zal strijden om de titel "
Nederlands beste dialectact 2008". 
Naast de reguliere inzendingen van
bands en soloartiesten ontdekte de or-
ganisatie dat er verschillende aanmel-
dingen waren in het genre hiphop.
Omdat deze stijl erg afwijkt van de an-
dere inzendingen is besloten dat er te-
vens een competitie komt waarin de
uiteindelijke winnaar de titel krijgt
"Nederlands beste dialect hiphopact
2008". Alle geselecteerde bands zijn
reeds gecontracteerd voor het Dialect-
pop Festival Nederland. 
Tijdens dit Festival zullen de deelne-
mers beoordeeld worden door de pu-

blieksjury en een deel van de vakjury.
De overige leden van de vak jury, wel-
ke bestaat uit verschillende dialectar-
tiesten welke hun sporen in de Neder-
landse popmuziek reeds ruimschoots
verdiend hebben, beoordelen de acts
vooraf op basis van het door de acts in-
gezonden materiaal. Naast de geselec-
teerde deelnemers zullen er ook een
aantal professionele dialectbands op-
treden zoals : Syb van der Ploeg (voor-
malig zanger van De Kast) en band, De
Band Zonder Banaan uit Noord Bra-
bant en The Richards (samengesteld
uit leden van Jovink en Mannekoor
Karrespoor). Verder is er nog een podi-
um waar een aantal Zeeuwse dialect-
bands en dialectmuzikanten zich zelf
presenteren middels een optreden. Zo
zal onder andere de Zeeuwse formatie
Grysl een optreden verzorgen met de
in dialect gezongen versie van The
Wall van Pink Floyd. Verder zal er door
de organisatie per deelnemende act
een bus beschikbaar gesteld worden
zodat van elke deelnemer 50 fans kun-
nen rekenen op gratis vervoer van en
naar het festival in Zeeland. Het pro-
gramma duurt van 13.00 tot 02.00 uur
Kaarten voor dit evenement zijn te be-
stellen via www.easyticket.nl
De geselecteerde acts zijn: Pikkatrillaz
(Limburg), Van Wieren (Friesland),
Bert Kamping + Joke de Kruijf (Dren-
the), Surrender (Zeeland), Kas Bendjen
(Gelderland), Rebzjie (Limburg), Vled-
der (Noord Brabant), The Heinoos
(Overijssel), Graund (Limburg), Bennie
Hek (Noord Brabant), Krom de Bende
(Groningen).

Verdere info: 
www.dialectpopnederland.nl

Dialectpopfestival met
deelnemers uit heel Nederland!

Op 3e kerstdag, zaterdag 27 decem-
ber a.s., is Heinkenszand (Zeeland)
voor 1 dag de dialectpoptempel
van Nederland. In en om De Stenge
wordt een festivalterrein gecreëerd
met diverse podia waar de beste
dialectacts van Nederland te zien
zijn. Aanvankelijk zou het festival
plaatsvinden in Westkapelle echter
om logistieke redenen is een
switch gemaakt naar Heinkens-
zand.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Anscheten: 
(iemand) aanhouden om nadere informatie. 
"Ik heb 'm effe aneschottene, maor hee wol niks zeggen." 

B. Broes: 
Schuim (van bier) "Broes is schoem met bläöskes." 
"'t Bier hef e op, maor ziene snorre zit nog vol broes."

C. Hand:
"Van hand waezen." Niet thuis zijn. "Hee is steureg van hand,
noo is e weer nao Deutekem hen."

Zij heeft jaren bij het Gelders Opera en
Operette gezelschap gezongen. In
1996 won zij de tweede prijs van het
Euregio Concours in Terborg. In 2002
was zij winnares van het TV program-

ma Una Voce Particolare, gepresen-
teerd door Ernst Daniël Smid. Ook zal
het koperkwintet ‘Brameth Brass’ aan
het kerstconcert in Warnsveld mee-
werken. Het organiserende Achter-
hoeks Vocaal Kwartet zingt deze
avond een repertoire variërend van
licht klassiek tot barbershop en van
negro- spirituals tot volksmuziek. De
kerk is vanaf 19.00 uur geopend. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Ludo Eijkel-
kamp (0575- 463130), Kees de Haan
(0575-521873) bij Boek & Co, winkel-
centrum Dreiumme 55 in Warnsveld
en s’ avonds bij de ingang van de kerk.

Achterhoeks Vocaal Kwartet
Het Achterhoeks Vocaal Kwartet
organiseert al vele jaren kerstcon-
certen. Deze traditie wordt zondag
14 december om 20.00 uur voort-
gezet met een kerstconcert in de
Martinuskerk in Warnsveld. Hier-
aan zal o.m. medewerking worden
verleend door de sopraan Alette
v.d. Brull.

Op de dag zelf zijn ze natuurlijk al ge-
feliciteerd door de directie en mede-
werkers, echter afgelopen vrijdag zijn
ze alle drie nog eens extra in het zon-
netje gezet tijdens een gezellige recep-
tie. Bij pannenkoekenhuis de Hei-

kamp in Ruurlo werden ze in het bij-
zijn van collega's, vrienden en familie
uitgebreid gefeliciteerd en gehuldigd.

Henk Berendsen, Jan Ligtenbarg en
Gerrit te Veldhuis zijn in 1983 bij

Enzerink BV begonnen, ze hebben de
groei meegemaakt van agrarisch loon-
bedrijf tot het sloop- en grondverzet-
bedrijf van nu. 
Momenteel zijn er al 4 mensen 25 jaar
in dienst en 11 medewerkers 121/2 jaar
een mooie score waaruit blijkt dat de
sfeer goed is en de werknemers graag
bij Enzerink BV werken.

3 medewerkers in het zilver

Enzerink BV Hengelo

Dit jaar zijn er 3 medewerkers van Enzerink BV uit Hengelo Gld. 25 jaar
in dienst geweest.

Van links naar rechts G. te Veldhuis, J. Ligtenbarg, H. Berendsen, Rikie en Henk Enzerink

Johan Potman vond vroeger op school
topografie een favoriet vak, maar
stoeide ook altijd met elektronica en
computers. “Ik had in 1985 al een
Commodore 64.” Oriënterings-auto-
tochten, enduroritten en ‘bolletje-pijl-
tje ritten’ vond hij leuk, maar hij ging
toch op de digitale toer. “De GPS is na-
tuurlijk in opkomst. Ik heb hem al vijf

jaar. Ik ben met veel dingen in tech-
niek een voorloper,” lacht hij. 

Routes inplannen doet hij nu een jaar
of drie. “Iedereen heeft het in Neder-
land over TomTom. Maar dat is ge-
woon een merknaam en in feite een
navigatiesysteem op basis van GPS. De
naam TomTom is goed ingeburgerd.

Het Amerikaanse Garmin is een veel
bekender merk met als groot verschil
dat deze een ‘stippelspoor’ of ‘krui-
melspoor’ achterlaat, zodat je altijd
kunt zien waar je geweest bent.” De
routekaarten van Garmin, die te koop
zijn als softwarepakket, zijn niet ge-
schikt voor TomTom, maar ook omge-
keerd niet. Het bedrijf WayPoint in
Notter, bij Rijssen, is dealer van Gar-
min en gespecialiseerd in fietskaarten
daarvoor. “Je moet er een halve dag
voor uittrekken, voordat je aan de
beurt bent,” zegt Johan. “Maar het is
een bedrijf die aandacht en enorme

service aan zijn klanten geeft.”

De GPS-ontvanger van Johan Potman
heeft naast een kaartfunctie ook een
kompas en hoogtemeter. Er zitten
meerdere kaarten ‘over elkaar heen’,
voor autogebruik, fietsroutes en topo-
grafische kaarten. Het apparaat geeft
de positie aan en de richting van de
route. Hij maakte al diverse fietsroutes
voor De Stentor en Jumbo Supermark-
ten en zijn GPS-routes, maar ook die
van anderen, zijn onder andere te vin-
den op de sites: www.fietsen.123.nl,
www.gpstracks.nl en
www.routeyou.com. Op deze sites kun-
nen fietsroutes worden bekeken met
Google Map en Google Earth en vervol-
gens gedownload naar het navigatie-
apparaat, of geprint.

Veel fietsers en wandelaars gebruiken
een papieren routebeschrijving, wat
stukken goedkoper is. Toch wordt de
GPS op de fiets steeds populairder.
“Het laat je nooit in de steek. Je ziet
precies aan het pijltje waar je je be-
vindt,” legt Johan het voordeel uit. “Je
kunt zien dat je van de route afbent,
maar ook hoe je weer op de route te-
rug moet komen.”

De Fietsersbond heeft een Fietsroute-
planner, die op www.fietsersbond.nl
kan worden geraadpleegd om een fij-
ne, mooie, korte of kindveilige route
van A naar B te laten aangeven, met
CO2besparing en calorieverbranding
erbij. Johan gebruikt deze site veelal
als voorbereiding voor een eigen fiets-
route. Hij is één van de vrijwilligers,
die bezig is om voor de ‘Fietsroute-
planner-Gelderland’ wegen en met na-
me fietspaden op de computer in te te-
kenen, zodat uiteindelijk een zeer
complete fietsrouteplanner ontstaat.
“Want niet alle fietspaden staan na-
melijk op de kaart,” vertelt hij. “Dat is
nog heel veel, daar sta je versteld van.”
De vrijwilligers gebruiken een editor
programma, waar heel gedetailleerd
wordt ingevuld hoe een weg is opge-
bouwd. Wat voor soort weg het is, zo-
als voorrangsweg met gescheiden

fietspad of voetpad en het soort weg-
dek, zoals klinkers, asfalt, kinderkop-
jes of zandweg. In de editor, hij heeft
als vrijwilliger een inlogcode, kan hij
een gefietste GPS route zetten en con-
troleren. Vanuit de planner kunnen
dan weer routes naar de GPS terug
worden gekopieerd. “Die route kan ik
dan als programmaatje naar Rou-
teYou kopiëren, waarna hij op het
kaartje komt. RouteYou heeft een sys-
teem voor eenvoudige routes, met
punt A, B, C, D en mooiste route. Maar
ook routes waar ik ben geweest kun-
nen worden ingevoerd. Soms moet ik
dan de automaat uitschakelen en met
de hand de route intekenen,” vertelt
hij. Het is tijdrovend, maar plezierig
werk. “En ik vind het leuk om er foto’s
van interessante objecten (POI, Points
of Interest) bij te maken.”

Een aantal van zijn routes gaan, bijna
vanzelfsprekend, ook door Bronkhorst
en men vroeg hem kortgeleden om als
‘Pytheas van de maand’ een verhaal
over het stadje te schrijven. Via
http://www.routeyou.com/news/view/2
84/pytheas-plek-van-de-maand-bronk-
horst.nl maakt de lezer kennis met Jo-
han Potman en zijn kijk op het stadje
Bronkhorst. 

Momenteel wordt in Nederland ge-
werkt aan zogenaamde ‘knooppun-
tenroutes’. Ook de knooppunten in de
gemeente Bronckhorst zullen gaan
aansluiten. Bij elk knooppunt komt in-
formatie te staan over de andere
knooppunten met verwijzingen van
nummer naar nummer.

Johan promoot met zijn fietsroutes
het recreatief fietsen in de gemeente
Bronckhorst en in de Achterhoek. Te-
vens zet hij Gelderland op de Digitale
(Fiets)kaart. Gelderse fietsroutes kun-
nen gepland worden op
http://www.fietsersbond.net/fietsrou-
teplanner/fietsroutes-gelderland/.
Compleet uitgewerkte en voorbereide
(GPS)fietsroutes kunnen opgezocht
worden op eerder genoemde sites.

Provincie Gelderland weer Nederlandse Fietsprovincie van het Jaar

Toldijker Johan Potman zet Bronckhorst op de
digitale fietskaart

Een van de hobby’s van Johan Potman uit Toldijk is het maken en bewer-
ken van GPS-fietsroutes op internet. Het GPS, Global Positioning System,
is bekend als een soort TomTom. Recreatieve fietsers kunnen deze routes
gratis downloaden op hun PC en uitprinten of in een speciale GPS-ontvan-
ger zetten om deze routes te fietsen.

De GPS-ontvanger van Garmin, waarmee Johan Potman zijn fietsroutes bepaalt.
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Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

WEBER-HYDRAULIK

Bestell.nr: 320230740
Betr.druck: 160 bar
Fabrik nr:  92

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!
VAN GLAZENWASSER TOT KLUSSENSERVICE, VAN COMPUTER-
EXPERT TOT HOVENIERSBEDRIJF. EEN BEDRIJF INHUREN IS
ALTIJD WEER EEN HEEL GEREGEL. WANT: WIE MOET U KIEZEN
EN TEGEN WELKE PRIJS? BURO JIJ BIEDT U VOOR ELKE KLUS
HET JUISTE BEDRIJF. GEKWALIFICEERD, BETROUWBAAR EN
SCHERP GEPRIJST!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
- U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

BURO JIJ
Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl SERVICE VOOR U

VELGENSTUNTHAL.NL
Bestel nu uw winterset!!

(stalen velgen met winterbanden)

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

Of bel: 06-20783740

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers

• Ervaren kok

• Afwashulp

• Hulp voor 

in de Bediening

Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met:

Restaurant ’t Olde Schot, Zelhem

e-mail: marianne@oldeschot.nl 

tel. 0314-623750

Retteketet, Piet gaat naar Garritsen
voor een streekpakket!

Grote ananas voor 0.99
Goudreinette 2 kilo 1.00

Zoete mandarijnen kistje voor 2.99
Sappige sinaasappelen 20 voor 1.75

Aardappelen v.a. 10 kilo 2.99
Witlof kilo voor 0.75

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

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.



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

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

demolenkolk@planet.nl

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

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

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

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Vanafprijs is incl. btw en bpm, excl. verwijderingskosten en kosten rijklaar maken. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 5,7l/100km (17,5km/l) tot 
8,5l/100km (11,8 km/l). CO2 -uitstoot varieert van 150-200 gr / km. Prijzen en acties geldig t/m 31 december 2008. Uiterste registratiedatum is 28 februari 
2009. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de standaarduitvoering.

*OOK VOOR LEASERIJDERS!

C4 PICASSO VANAF €24.390
EXTRA RUESINK RALLYVOORDEEL
GRATIS ACCESSOIRES T.W.V. € 750*

Uw LPG-installatie kost slechts € 295! 
Óf u krijgt € 400 contante korting!

Citroën: een LPG-installatie 
van € 2.400 voor € 695

RALLYKORTING: €400

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CAR WASHCAR WASH
Uw auto perfect schoon in onze moderne wasserette.

Met stofzuiger!

Met 50 eurocent, 1 of 2 euro munten kiest u uit een
8-tal wasprogramma’s voor lak, velgen en motor.

St. Janstraat 28, Keijenborg. Tel. 0575-461977

ZWANGERSCHAPSYOGA
dinsdags om 19.15 uur

Een manier om de zwanger-
schap en de bevalling bewust
te beleven. Na de bevalling

wordt er ook een
babymassage cursus verzorgd.

De HALTHA YOGA lessen
om 18.00 en 20.30 uur.

Inlichtingen: W.J. Broeze
www.yogacentrumwilmabroeze.nl

wilmabroeze@hotmail.com
Tel. 06-20533352
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Door groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar versterking van ons team.

Gevraagd:

Monteurs installatietechniek (38 uur)

Monteurs elektrotechniek (38 uur)

Medewerker magazijn
Beheer van het magazijn en bevoorraden van monteurs op locatie in
bezit van rijbewijs B.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Kasper Snelder,
(0575) 452041.

Uw sollicitatie kunt u richten aan: Verhey Toldijk B.V.
t.a.v. K. Snelder
Postbus 55
7227 DE  Toldijk
kasper@verheytoldijk.nl

Zutphen-Emmerikseweg 13b • 7227 DE Toldijk • Tel. 0575-452041 • Fax 0575-452051

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...


