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Zie in het hart van Contact

In verband met scholing is de
afdeling Werk, inkomen en zorg
op het gemeentehuis op 6 de-
cember 2006 gesloten.

Afdeling Werk,
inkomen en zorg
gesloten op
6 december 2006

Het werd zaterdagmiddag een mo-
ment heel stil toen de grote ster bo-
ven in de reuze kerstboom, die in
het centrum van het dorp is ge-
plaatst, door burgemeester Henk
Aalderink officieel werd ontsto-
ken. Een grote ster ter nagedachte-
nis aan de dramatische gebeurte-
nissen op vrijdag 25 augustus toen
een bliksemflits een einde maakte

aan het leven van Sophie Wullink
en Wim Wichers. Twee leden van
de muziekvereniging ‘Sursum Cor-
da’ . De muziekvereniging was die
middag aan het spelen op de be-
grafenis van erelid Gert Kornegoor
en om hem de laatste eer te bewij-
zen. Burgemeester Aalderink ging
in zijn toespraak in op de zwarte
dag die de gemeenschap in Vorden
en met name de muziekverenging
Sursum Corda zo trof.

De muzikanten van zustervereniging
Concordia waren deze zaterdagmid-
dag present om speciaal voor hun col-
lega’ s van Sursum Corda een aantal
liederen te spelen en als eerbetoon
aan de gebeurtenissen in augustus.
Het orkest speelde koraalmuziek, on-
der andere Koraalmuziek uit Cantate
147 en ‘Natuur rijst ten leven weer’.
Voorzitter Mark Heuvelink die tijdens
deze plechtigheid tevens het orkest di-
rigeerde zei: ‘ Wij hebben Sursum Cor-
da destijds al aangegeven dat wanneer
wij hen bij bepaalde gelegenheden
kunnen helpen, wij dat heel graag
doen’. Burgemeester Aalderink kwam
Concordia persoonlijk bedanken voor
deze geste.

In zijn toespraak stak de burgemeester
een pluim op de hoed van de Rotary-
club Vorden (t’ Kwartier van Zutphen’
genaamd ) voor de achterliggende ge-
dachte aan het project ‘ Sterren stra-
len’. In Vorden zijn voor 5 euro kaar-
ten te koop. Voor dit bedrag heeft de
‘zender’ een hele speciale kaart met
inlegvel en een enveloppe waarmee

hij/zij een dierbare aangeeft dat er een
lichtje brand in de grote ( 20 meter ho-
ge) kerstboom die zaterdag in het cen-
trum van het dorp is geplaatst. Intus-
sen zijn er al ruim 2500 kaarten ver-
kocht. De opbrengst van het project
komt volledig ten goede aan kinderen
in de gemeente Bronckhorst en Zut-
phen die het vanwege huishoudelijke
omstandigheden zeer moeilijk heb-
ben. Verder wordt uit de opbrengst de
reis betaald voor 30 kinderen uit Tsjer-
nobyl die een aantal weken in Zut-
phen en Warnsveld zullen verblijven.

Burgemeester Aalderink: ‘ Goed dat er
nog organisaties zijn die zoeken naar
mensen die niet mee kunnen doen in
onze samenleving. Dat deze Rotary
club (door Aalderink als ‘serviceclub’
aangeprezen) deze mensen wil hel-
pen. Prachtig dat er al 2500 lampjes
gaan branden en hopelijk zal de 5000
gehaald worden. Heel goed dat er bo-
ven in de kerstboom een grote ster
straalt ter nagedachtenis aan die
rampzalige dag destijds in Vorden’, al-
dus Henk Aalderink. 

Gerrit Emsbroek bedankte namens ’t
Kwartier van Zutphen’ na afloop van
de plechtigheid alle medewerkers en
sponsoren die aan het project ‘Sterren
stralen’ mee werken en daarbij een
speciaal bedankje aan de mensen van
de Rotaryclub zelf die zaterdagmor-
gen vanaf half zeven tot s’middags vijf
uur met het plaatsen en optuigen van
de boom zijn bezig geweest. Overigens
is deze grote kerstboom door Johan
Pardijs aan de Rotaryclub geschonken.

Ter nagedachtenis aan Sophie Wullink en Wim Wichers

Indrukwekkende plechtigheid
bij ontsteking 'grote ster'

Burgemeester Aalderink klaar om de sterren te laten stralen

Eindejaarsactie VOV 2006

De uitreiking van de 1e trekking aan Anja Bosch aan de Schuttestraat. 
Zie voor de prijswinaars van tweede trekking het artkel elders in dit Contact.

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 • 7251 BB Vorden • 0575 554264

DI T/M DO VAN 13.00-16.00 uur
Tegen inlevering van deze advertentie gratis APK (incl. alle toeslagen) 

bij grote beurt. Afspraak maken niet nodig. Klaar terwijl u wacht.

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 7008 AS  Doetinchem Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 7103 XB  Winterswijk Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 7207 BP Zutphen Tel. (0575) 51 66 46

Daewoo en Chevrolet rijders opgelet!

HAPPY HOUR

Om te bewaren:

Speciale uitneembare Wmo-bijlage

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Voldoet u niet
aan deze criteria, dan wordt de tekst als
gewone advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Minimum-
prijs € 5,75 (incl. btw) voor 80 karak-
ters; elk karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden geen
inlichtingen verstrekt aan derden, 
€ 2,75 (incl. btw) extra. Dubieuze of
anonieme opgaven worden niet ge-
plaatst.

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

� Te huur: per 1 jan. Appar-
tement in Hengelo (Gld.)
voor € 600,-- per maand, excl.
g.w.e. Tel. (0575) 46 33 25.

� Te koop: bruin rolluik (120
hoog x 210 breed); 1 elektro
centrifuge; 4 eiken gestof.
stoelen; groene leder 2 en
2 1/2 pers. bankstel en 2-zits
wandelwagen. Tel. (06) 53 38
83 95.

� Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt à contant. Tel. (0543)
45 13 11.

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

� Te huur per direct Appar-
tement in Hengelo (Gld.)
voor € 480,-- per maand, excl.
g.w.e. Tel. (0575) 46 33 25.

� Kent u de cm-vreters
van herbalife al? In een
mum van tijd kledingmaten
minder. Nieske Pohlmann,
tel. (06) 54 32 66 69 / (0314)
64 13 09.

� Te huur kerstman -
kerstvrouw kostuums. DS
Design, Molenkolkweg 33 te
Steenderen, tel. 0575-452001.

� Wie wil mij computerles
thuis geven tegen een kleine
vergoeding. Brieven onder nr.
M 5-5, Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA  Vorden.

� Zin om in een workshop
een kerstdecoratie te maken,
er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Tevens verkoop kerst-
stukken en los materiaal.
M. Frederiks, Wiendelsweg 1,
Keijenborg, tel. 0575-463442.

� Kerstbomen te koop
vanaf € 4,50. Weenk, Schut-
testraat 12 te Vorden.

� Te koop: kerstbomen in
alle maten. Brandenborgweg
10. Tel. 55 67 75.

� RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. Iedere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

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

� Te koop gevraagd: inboe-
dels en zolderopruimingen.
Tel. (0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

� Te koop: mooie kerst-
bomen (groot en klein), Pi-
cea Omorika). Fam. Eggink,
Zutphenseweg 93, Vorden.

� Te huur: gedeelte woon-
boerderij in het buitengebied
‘Slangenburg’. Info: (0215) 32
66 58.

� Kamers te huur in Ruurlo,
met of zonder volledig pensi-
on. Verschillende mogelijkhe-
den bespreekbaar. Tel.
(0573) 45 37 60.

� Concordia 8 en 9 decem-
ber oliebollenactie.

� Vrijdag 15 december a.s.
van 19.30-21.00 uur houden
wij, HSV ‘de Snoekbaars’ een
zitting in sporthal ‘het Jebbink’
voor leden die contant willen
betalen en de vergunningen
en VISpas gelijk meenemen.

� Te koop: kerstbomen,
diverse soorten en maten.
Vers uit de grond. Fam. Kap-
pert, Ruurloseweg 87 Kra-
nenburg 0575 - 55 69 35 of
06 - 1554 0958.

� Concordia 8 en 9 decem-
ber oliebollenactie.

� Te koop: kerstbomen di-
verse soorten en maten. W.
Nieuwenhuis, Galgengoorweg
7a Vorden.

� Binnen 10 weken evene-
mentenbeveiliger www.glo-
besecurity.nl. Tel. (0315) 29
83 45.

� Te koop: diverse soorten
kerstbomen, o.a. Zilverspar,
Nordman en Cornica’s im-
port. Bertus Waarle, Hams-
veldseweg 2, Kranenburg
Vorden.

Uw oude trouwring veranderen
in een modern sieraad

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galléestraat 8

Vorden • tel. (0575) 55 07 25
wo t/m za 10.00–17.00 uur

reparaties • occasion sieraden
ontwerpen • beelden in brons

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Kersenvlaai
6-8 stukken € 5,95
Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,00
Weekend-aanbiedingen

Proefstol
400 gram € 3,50
Brood van de maand

Ruwe Bolster
donker meergranenbrood € 1,95

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 december doopdienst 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 december 10.00 uur ds. J. Enderle 19.00 uur ds.
B. J. Heusinkveld, Daarle.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 10 december 10.00 uur ds. H. de Bruin.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10 december 10.00 uur Viering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 9 dec. 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 10 december 10.00 uur Woord- en communie-
viering, herenkoor.

Tandarts
9/10 dec. G.W. Jelsma/Ruskamp Lochem, tel. 0573-251870.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer 
Tel. 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt
u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende
gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77. Voor storin-
gen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het buitenge-
bied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance 
Tel. 112, b.g.g. (0570) 63 32 22.

Dierenarts 
Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.30 tot 13.30
uur.

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
14.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-
12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl,   lid
van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s
6 t/m 12 dec. 2006

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95

Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

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

Woensdag 6 december
Wildbouillon / Wildragoût met aardappelpuree en rode kool.

Donderdag 7 december
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen, groente /
kastanjeparfaît met slagroom.

Vrijdag 8 december
Bruine bonensoep / Red snapperfilet met sinaasappelsaus,
aardappelpuree en salade.

Zaterdag 9 december (alleen afhalen)
Italiaanse cordon bleu, aardappelen en groente / ijs met
slagroom.

Maandag 11 december
Gesloten.

Dinsdag 12 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

HERBALIFE:
voor innerlijke en

uiterlijke verzorging
Voeding voor:

aankomen
afslanken
sporten

meer welzijn

Huid en haar 
verzorgingsproducten

Uw welzijnscoach:
J. Bakering

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

www.bakema-ruurlo.nl



Intens gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Luuk
Hendricus

Luuk is geboren op 1 december 2006 om 02.47
uur, weegt 3630 gram en is 54 cm lang.

De trotse ouders zijn:
Arjan Wiggers en Marloes Brandenbarg

Eikenlaan 5, 7251 LT Vorden
Tel. 0575 - 55 91 91

Bezoek brengen? Laat wat horen van te voren.

Verdrietig, maar dankbaar voor de fijne herinnering,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve 
zuster, schoonzuster en tante

Alberdina Hendrika 
Engbers-Wijers 

weduwe van Antoon Engbers

in de leeftijd van 87 jaar.

Hengelo (Gld): Jan Wijers
Johanna Wijers-Oldenhave

Zelhem: Reina Wolsink-Wijers
Bennie Wolsink

Neven en nichten

1 december 2006.

In ieders leaven
Völt wal wat reagen
Moar af en too tevölle
In dat van miej

(Gerrit)

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dank-
bare herinnering aan de liefde die hij ons heeft
geschonken en met een bevrijdend gevoel dat zijn
lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het over-
lijden van mijn lieve man, vader, schoonvader en
opa

Gerrit Alex Droppers

* Winterswijk, † Deventer, 
17 februari 1944 29 november 2006

Onze dank en waardering gaat uit naar alle mede-
werkers van Thuiszorg ”Sensire” en Hospice “De
Winde” te Colmschate voor de warme en liefdevolle
verzorging die Gerrit daar heeft mogen ontvangen.

Ankie Droppers – van Zeijts

Mark en Sandra
Hidde, Beau

Raoul

Hoetinkhof 1
7251 XM  Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsge-
vonden.

verzorgt op vrijdag 8 december en
zaterdag 9 december haar jaarlijkse 

OLIEBOLLEN
ACTIE

Koopt allen onze lekkere oliebollen,
opbrengst t.b.v. instrumentenfonds.

Liefde is eindeloos, puur en oprecht.
Liefde is warmte, liefde is echt!
Liefde is troost vinden, dicht bij elkaar.
Liefde is een huwelijk van 25 jaar.

Op 9 december a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.

Wij nodigen u graag uit om ons geluk samen te
vieren tijdens een receptie die wij geven op zater-
dag 9 december van 15.00 uur tot 17.00 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Dick en Hetty Vlogman
Gerben en Else
Roy
Elzemiek

Zutphenseweg 16
7251 DK Vorden

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden haar bespaard is gebleven, is na
een liefdevolle verzorging in de “Leeuwerikweide” te
Zutphen, heden rustig ingeslapen onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Johanna Stapper – Bannink
weduwe van Gerrit Stapper

* 12 februari 1924                 † 28 november 2006

Riet Huizinga – Stapper
Roel Huizinga

Diny van Veenhuizen – Stapper
Gerrit van Veenhuizen

Ivonne Straalman – Stapper
Henk Straalman

kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Kerkekamp 7
7255 CM Hengelo (gld)

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen die wij
van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis
van het overlijden in de liefdevolle omgeving van
,,Maria Postel”  van onze lieve vader, groot- en over-
grootvader

Gerrit Johan Harmsen

sinds 9 februari 2004 weduwnaar van
Berendina Willemina Wesselink

Onderscheiden met de Eremedaille in goud verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.

* 13 oktober 1915                  † 28 november 2006

Zelhem: Jenny en Martin Veenink-Harmsen
Annemarie en Maarten
Judith en Bart, Marit

Grubbenvorst: Mienke en Gerrit ten Broeke-Harmsen
Elien en Machiel, Yael
Eelco en Annemarie
Ruth en Geert Jan

Steenderen: Ina en Karel Meenink-Harmsen
Joost en Femke
Thijs en Anne

Vorden: Gerrit en Gerrie Harmsen-Rietman
Egbert en Janneke, Gert Jan, Theo
Geert en Anouk
Hester

Hengelo Gld.: Henk en Trudie Harmsen-Jansen
Hilde
Maarten en Anita

Zorgcentrum ,,Maria Postel”.

Correspondentieadres: Fam. H.L. Harmsen,
Vordenseweg 78, 7255 LE Hengelo Gld.

De rouwdienst en de begrafenis hebben op zaterdag
2 december te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Zo klein
Zo gewenst
Zo van ons
Zo’n verdriet

Kai

Ons klein ventje,
dat nooit het zonlicht ziet.

22 november 2006

Remco Bosman, 
Karin Maatkamp
Niek, Eline, Maud

Dwarsdijk 3a
7025 CR Halle

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Na ruim 44
dienstjaren gaat

onze collega

Bennie Harmsen
gebruik maken van de

vroeg pensioen regeling

Ter ere van deze gelegenheid wordt Bennie een
receptie aangeboden door Slootsmid waarvoor u
wordt uitgenodigd op vrijdag 15 december van
15.00 tot 17.00 uur bij Witkamp te Laren.

Tevens is er gelegenheid om Gerrit Kuijpers
te feliciteren met zijn 75-ste verjaardag

Directie en medewerkers Slootsmid

I.v.m. bovenstaande festiviteiten zijn de Slootsmid
vestigingen vrijdag 15 december vanaf 14.00 uur
gesloten.

Heel verdrietig, maar dankbaar voor de fijne
vriendschap, hebben wij afscheid moeten nemen
van onze goede vriend

Gerrit Droppers

Margje en Ab Boers
Willy en Henk Brummelman
Wim Enzerink
Betsie en Kees de Haan
Joke en Jan Pelgrum
Riet en Henk Voskamp

Wij wensen Ankie, Mark en Sandra met hun
kinderen Hidde en Beau, en Raoul veel kracht en
sterkte dit verlies te dragen.

Vorden, 29 november 2006.

Geboren!

Wouter
Hugo

29 november 2006

broertje van Gijs
zoon van Hugo en Julia van Ditshuizen-Hamers

Stuwdijk 1
7251 KL Vorden
(0575) 51 86 04

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 ...



Spaar 
voor gratis

toegangs-
bewijzenvoor het

Wintercircus

Gratis

naar ’t

Winter-

circus

Spaar nu bij Super de Boer voor gratis toegangsbewijzen.

De deelnemende Super de Boer vestigingen vindt u in:
Steenderen: Dorpsstraat 14 • Telefoon (0575) 45 12 06 
Vorden: Dorpsstraat 18 • Telefoon (0575) 55 27 13

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig 

van maandag 4 t/m zaterdag 9 december 2006

en alleen geldig bij nevenstaande Super de Boer vestigingen.

Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

HONIG
SOEP

kip, tomaat, groente en julienne
NU 2 pakken van 1,58 

voor1.39met gratis  
2 circuszegels

SUPER
SPECULAAS-

BROKKEN
Pak 375 gram

nu 2 pakken 

voor 2.38

met gratis 2 circuszegels

8 Weken lang van maandag 23 oktober t/m zaterdag 16 dec.

2006 kunt u bij SUPER DE BOER weer sparen voor GRATIS

toegangsbewijzen voor ons grandioze WINTERCIRCUS, 

met natuurlijk een totaal vernieuwde 2 uur durende

wervelende show, voor jong en oud!!!

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij iedere 7,50 euro

(excl. statiegeld, slijterij, koopzegels, tabak en postwaarden/

diensten) aan boodschappen een spaarzegel. 

Tevens ontvangt u wekelijks bij verschillende artikelen 1 of

meerdere spaarzegels. 

SPAREN GAAT DUS MAKKELIJK EN SNEL. 

U kunt uw volle spaarkaart direct omwisselen voor een geldig

toegangsbewijs voor onze voorstellingen die plaats vinden op 

het parkeerterrein bij de sportvelden van de korfbal en hockey, 

aan de Laan van Eme te Zutphen (t.o. ziekenhuis) 

v.a. woensdag 3 jan. t/m zondag 7 jan. 2007.

(Voor deze actie geldt vol=vol, dus haast u)

GROLSCH
BOKBIER

6-pack, 6x 0,33 cl

voor3.69

met gratis  
1 circuszegels



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 ...

Ga nooit heen zonder groeten,
Ga nooit heen zonder een zoen,
Wie het noodlot zal ontmoeten,
Kan het morgen niet meer doen,
Al is het leven nog zo fijn,
Een dag zal de laatste zijn.

Toch nog onverwacht, maar op Zijn tijd heeft de
Heer tot zich genomen mijn dierbare echtgenoot,
onze vader en opa

Joop Meijer

*14-12-1940 † 02-12-2006

Riekie Hartelman
Rob en Cecyl

Coen, Maud
René en Roelien

Noah, Luka

Willem Alexanderstraat 401
7442 MZ Nijverdal

De gezongen uitvaart zal worden gehouden op vrij-
dag 8 december om 10.30 uur in de parochiekerk
St. Antonius van Padua te Nijverdal, waarna de cre-
matieplechtigheid zal plaatsvinden in crematorium
Kranenburg, Kranenburgweg 9 te Zwolle.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
vóór aanvang van de gezongen uitvaart in genoem-
de kerk van 10.00 tot 10.20 uur.

Zij die geen uitnodigingskaart hebben ontvangen,
gelieven deze advertentie als zodanig te beschou-
wen.

Voor uw blijk van medeleven dat ik mocht ontvan-
gen na het heengaan van mijn innig geliefde en
zorgzame man

Evert Tigchelaar

betuig ik u mijn welgemeende dank.

Sjoke Tigchelaar-Wesselius

December 2006
Brinkerhof 66
7251 WP  Vorden

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langere lij-
densweg bespaard is gebleven, delen wij u mede
dat toch nog onverwacht is overleden

Annie  Lucia
Waringa – Bouwmeester

weduwe van Doede Jan Pieter Waringa

* 4 juli 1920 † 2 december 2006 

Uit aller naam,
Familie Kosters

Hengelo (Gld.), Huize Sonnevanck

Correspondentieadres:
Eikenlaan 10
7261 BD  Ruurlo

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitge-
nodigd, zal worden gehouden op vrijdag 8 decem-
ber om 13.45 uur in de aula van crematorium
Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem.

Voor aanvang van de plechtigheid is er van 13.30
tot 13.40 uur gelegenheid om afscheid van haar te
nemen.

Na de plechtigheid is er een samenzijn in de ont-
vangkamer van het crematorium.

GRATIS 
AF TE HALEN

zaterdag 9 december
Restanten verf

Tapijt (coupons)
Binnenzonwering

showmodellen
Gordijnstoffen stalen

en coupons

HARMSEN 
Zelhemseweg 21 • 7255 PS Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:

passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies

en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond
na het overlijden van onze zorgzame vader en opa

Derk Jan Nijman

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen en
kleinkinderen

Toldijk, december 2006

Bedroefd, maar dankbaar delen wij u mede dat, na
een periode van afnemende krachten in zijn ver-
trouwde omgeving rustig is ingeslapen onze lieve
vader en opa

Garrit Hendrik Bloemendaal
sinds 23 november 1989 weduwnaar van
Johanna Berendina Bloemendaal-Nijland

* Vorden † Vorden
15 juni 1917 4 december 2006

Hengelo Gld.: Jan en Ada Bloemendaal-Hukker
Marjan en Johan

Rick
Sven

Erik en Ester

Ruurlo: Gerrie en Bert Kettelerij-
Bloemendaal
Ard en Dibora

Jacco
Ron en Ilse

Vorden: Henk en Marijke Bloemendaal-
Brandenbarg
Annet en Marc
Jolanda en Ronald
Gerard

Zelledijk 3
7251 NB Vorden.

Onze speciale dank gaat uit naar Sensire afdeling
Thuiszorg en huisartsen dr. Albers en dr. Tanis voor
de goede verzorging.

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op vrijdag 8 december om 13.30
uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aan de kerkhoflaan te
Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in ‘de
Herberg’, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Heden overleed nog onverwachts op 89-jarige
leeftijd onze zwager en oom

Garrit Hendrik Bloemendaal
weduwnaar J.B. Bloemendaal-Nijland

Vorden: J.W. Nijland
B.G. Nijland-Lenselink †
Ali Schouten

Hengelo Gld.: T.G. Wassink-Nijland
H.L. Wassink †

Neven en nichten

Vorden,
4 december 2006.

Heden is tot onze droefheid uit onze familiekring
weggenomen onze lieve schoonzuster en tante

Gerrie ten Have-Teunissen
echtgenote van M.J. ten Have

Vorden: G.H. en J. de Greef

Zutphen: J. en G.H. Hartemink

Vorden: J. ten Have-Scholtens

Ede: J.P. en M.H. Romp

Wichmond: L. ten Have

Sassenheim: R. en H.W. Markus

Hengelo (Gld.): H. en G.W. Hissink

Neven en nichten

Vorden
2 december 2006

Al heeft zij ons verlaten
Zij laat ons niet alleen

Wat wij in haar bezaten
Is altijd om ons heen

Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven
wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Gerritje Diederika 
ten Have-Teunissen

(Gerrie)

* 8-8-1926 † 2-12-2006

Vorden: M.J. ten Have
Vorden: Riet en Harry

Marthijn en Monique
Hans en Katrien
Iris

Goor: Erik en Sonja
Danique
Julian

Zutphen: Maarten en Lars
Jelmer
Silke

2 december 2006
Ruurloseweg 32
7251 LK Vorden

Woensdag 6 december tussen 19.00-19.30 uur is
er gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaart-
centrum aan Het Jebbink 4a te Vorden.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie is
donderdag 7 december om 12.30 uur in de aula
van het crematorium “Slangenburg”, Nutselaer 4 te
Doetinchem.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
ren.



AAMBEELD EN 
VORKJESSCHUDDER
1962 bestond het echte smidswerk
nog met het smidsvuur de balg, ha-
mer en aambeeld. Het oude aam-
beeld staat nog ergens in een verlo-
ren hoekje in de werkplaats. Ben-
nie:" Als dat aambeeld eens kon pra-
ten dan zou je de mooiste verhalen
horen". Slootsmid heeft in die jaren
ook nog een rijwielzaak als dealer
voor Gazelle. Bennie ontkomt er
dan ook niet aan om af en toe eens

band te plakken of andere repara-
ties aan fietsen te verrichten. Daar
komen vervolgens komen daar ook
nog eens de Kreidler bromfietsen
bij. In 1963 wordt Slootsmid Zetor-
dealer waarmee de grote sprong
voorwaarts begint. De vorkjesschud-
der, de paardegrasmaaier en de ou-
de gierton verdwijnen in snel tempo
uit beeld om plaats te maken voor
tractoren geschikte werktuigen. De
Zetor tractoren worden in de begin
jaren van het station in Zutphen ge-

haald. Andere werktuigen arriveren
op het station Laren Almen.

BEMESTING
Op gebied van bemesters is de ont-
wikkeling eveneens enorm geweest.
Van het blad van een spade maakte
Bennie in zijn eerste jaren een gier
verspreider achter de gierton.(Aalte-
kar) Dat was eigenlijk de eerste
mestverspreider van Slootsmid. Als
je daarmee nu de pas door Sloot-
smid ontwikkelde 16 meter lange
sleepslang bemester ziet is het echt
een wereld van verschil. Deze nieu-
we sleepslang bemester is te zien op
de Agrovakbeurs van 12 tot en met
15 december in den Bosch.

KACHELS
Wanneer het aardgas in de zestiger
jaren in de steden zijn intrede doet
koopt Slootsmid bij honderden ko-
lenkachels en oliehaarden in. Op
het platteland zal het dan immers
nog jaren duren voordat daar de
eerste aardgasbuizen worden ge-
legd.Op het gebied van kachels
heeft Bennie zo ook zijn sporen ver-
diend. Bennie heeft heel veel sporen
verdiend. Maar met heel veel genoe-
gen. Met zijn collega's heeft hij het
altijd enorm goed kunnen
vinden.Bennie"We hebben altijd bij-
zonder plezierig samengewerkt.
Een heel prettige club.

DUBBELRECEPTIE
Vrijdagmiddag 15 december is er
een dubbelreceptie bij Witkamp.
Dat wil zeggen een receptie van
Bennie Harmsen in verband met
het in de VUT treden en tevens een
receptie ter gelegenheid van de
man die hem ooit bij Slootsmid in
dienst nam. Gerrit Kuijpers"Sloot-
smid" viert namelijk zijn 75e ver-
jaardag en Slootsmid combineert
dit met de afscheidsreceptie van
Bennie. 
Deze receptie van eerste baas en eer-
ste werknemer bij Slootsmid is van
15.00 tot 17.00 uur.

Felicitaties voor Bennie Harmsen en Gerrit Kuijpers

Dubbelreceptie van mechanisatiebedrijf Slootsmid

Als zestienjarige komt Bennie Harmsen uit Vorden in 1962 in dienst
bij Slootsmid. Bennie is daarmee de eerste werknemer van Gerrit
Kuijpers bij Slootsmid. Behalve met een onderbreking door zijn mili-
tairedienst heeft Bennie onafgebroken bij Slootsmid gewerkt. In to-
taal heeft hij daar 44 dienstjaren achter de rug. Per 1 november van
dit jaar heeft Bennie gebruik gemaakt van en VUT regeling. Het is te
zien dat Bennie die 44 jaren bij Slootsmid met plezier heeft gewerkt.
Hij oogt namelijk nog fris en vrolijk. Lang gen man die echt aanzijn
VUT toe is ondanks het feit dat Bennie ongelooflijk veel ontwikkelin-
gen bij Slootsmid heeft meegemaakt.

Van links naar rechts : Bennie Harmsen, mede-eigenaar Henk Eggink en 0ud-eigenaar
Gerrit Kuijpers voor de nieuwe sleepslangbemester.

Zaterdag 13 januari vindt aan de
Schimmeldijk de officiële ope-
ning plaats van de dierenartsen-

praktijk van Graafschap Dieren-
artsen. Afgelopen zaterdag heeft
de ‘nieuwe buurt’ geholpen met

de verhuizing van de inventaris
van het oude pand naar de nieu-
we praktijk.

Nieuwe dierenartsenpraktijk

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

VVV Vorden 
in liquidatie

Bovengenoemde rechtspersoon is samen met de
VVV’s van Hengelo Gld en Zelhem per 1 januari
2006 samengevoegd tot de VVV Bronckhorst en
dus als zelfstandige rechtspersoon opgeheven.
De rekening en verantwoording van de opgehe-
ven rechtspersoon en het plan van verdeling lig-
gen vanaf heden ter inzage voor een ieder ten kan-
tore van het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Enschede en ten
kantore van de VVV Bronckhorst, vestiging
Vorden in Vorden.

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

GRATIS 
AF TE HALEN

zaterdag 9 december
Restanten verf

Tapijt (coupons)
Binnenzonwering

showmodellen
Gordijnstoffen stalen

en coupons

HARMSEN 
Zelhemseweg 21 • 7255 PS Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

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

Streek Lochem

WAT BETREFT SANITAIR EN TEGELS
IS DE KEUS EINDELOOS EN GROOT 

heeft de ideeën, de 

dessins, de kwaliteit, het

comfort en de originaliteit

om van uw badkamer, uw

vloeren en uw wanden iets

prachtigs te maken. Kom

kijken en kies bijvoorbeeld

voor dat vleugje Italiaanse

bravoure en ontdek de

sfeer die bij u past.

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl 

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

Decorsign websolutions & computers
Groenloseweg 48
7261 RN  Ruurlo
Postbus 32
7260 AA  Ruurlo
Tel: (0573) 45 41 09
E-mail: info@decorsign.nl

www.decorsign.nl
VOORDELIG ONLINE BESTELLEN

� Computers
� Losse Componenten
� Onderhoud en Reparatie
� Netwerken
� Internetoplossingen

Nieuw computer?
Vraag vrijblijvend een offerte aan!

In Ruurlo gratis geïnstalleerd!
info@decorsign.nl



 

  Het Stroo 11
tel. (0575) 55 26 86

www.studiojolinda.nl • e-mail: jolinda@studiojolinda.nl

Decemberaktie van de Avondkapper!

In de kapsalon:
U krijgt bij een kleurbehandeling 

een geurig cadeautje.
Er wordt gewerkt met de kleuren van de Matrix, welbekend van het

tv-programma ‘Hollands Next Topmodel’.

In de nagelstudio:
Bij aankoop van 2 Jessica-producten voor mooie nagels en handen

krijgt u een manicure-behandeling gratis!
• • • • •

20% korting op de producten van L’erbolario, 
o.a. heerlijke geurtjes.

Tevens wensen wij u fijne feestdagen toe en graag tot ziens bij

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij

Uitgeverij

Ontwerp en lay-out

Printing on demand

Stansen/verpakkingen

Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net

Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand toe 
aan een fris en nieuw gezicht. Vanwege onderhoud of
renovatie, of omdat u gewoon zin hebt in een andere
kleur of nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werk
snel en professioneel wordt uitgevoerd. Denk dan aan
de Winterschilder. Wij bieden niet alleen gemak en
vakwerk, maar ook vorstelijk voordeel: 
in de wintermaanden biedt de Winterschilder particu-
liere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke
korting per man per dag!
En u hebt ondertussen uw handen 
vrij voor andere activiteiten.

Neem contact met ons op voor
Winterschilder-advies.

Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

E-mail: info@boerstoel.nl - website www.boerstoel.nl

Sinds 1919

De Winterschilder zorgt voor
kleurrijk vakwerk. Ook bij u!

Het is feest!               De zilveren week.
jaar Huwelijk van Dick en Hetty.

Al jaar hebben wij sterk geprobeerd elkaar en natuurlijk U gelukkig te maken. 

Al die jaren leefden wij met U mee en U met ons. Een feit om even bij stil te staan.

Daarom verwennen wij U in deze zilveren week met mooie aanbiedingen. 

Tevens hebben we voor elke klant een leuke attentie! Voor de kids is er een grabbelton.

Mager 

Rundergehakt

2x 
500 gram € 5,00        

met gratis kruiden

Gehakt Voordeel:

Gepaneerde 

Schnitzels

4 
voor € 5,00

De Lekkerste:

Priklapjes

4 
voor € 5,00        

Van Ons Kwaliteits Rundvlees:

Botermalse 

Jubileum
Biefstukken

3 stuks 
voor € 5,95     

met gratis bakje champignons

De Lekkerste van Vorden:

100 gram eigengemaakte 

Gebraden Rosbief
100 gram eigengemaakte 

Gebraden Gehakt
100 gram eigengemaakte 

Achterham
samen  
voor € 3,98     

Voor een Feestelijke Belegde Boterham:

Varkensfiletlapjes
4 

voor      € 5,00     
met gratis bakje champignon-roomsaus

Een Feest op Tafel:

GebradenGehaktballen
2 

voor € 2,50      

Onze met Goud Bekroonde:

Verse Gegrilde DIKKESpare Ribs
heel kilo + gratis saus € 7,95      

Denk aan uw vingers!

Een Smulfeest:

Zaterdag 9 december
na 14.00 uur gesloten

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

APPELKANEEL
VLAAI

KLEIN 

€ 6.45

GROOT 

€ 10.05

KERST-
KRANSJES

met suiker of amandel

groot of klein
nu 

€ 0.50 
korting

per pakje

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 4 t/m 9 december.

MOUT
BINK

nu 

€ 1.85

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

TE KOOP KERSTBOMEN

Kerstbakjes
Wandstukken
Graftakken 
etc., etc.

Bij aankoop van een Kerstboom,
een mooie bos gemengd groen t.w.v. € 2,75 gratis

KWEKERIJ

Strodijk 4, Vorden
Tel. (0575) 55 32 83 / (06) 511 06 955

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.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



Reggeshow Rijssen:
Konijnen: Vlaamse Reus: A. Dijkstra
2xZG,2xG; Wener: H. Nijenhuis 3xZG.
Pels en Pluim Laren: Hoenders: Wyan-
dotte: J. Rouwenhorst 1xU,2xZG.
Dwerghoenders: Hollandse kriel: Joh.
Rouwenhorst 1xZG,2xG. Wyandotte
kriel: J. Rouwenhorst 1xF,2xZG,2xG. 

D.K.P.V. Dinxperlo:
Hoenders: Modern Engelse Vecht-
hoen: H. van Heerde 1xF,2xZG,1xG.
Dwerghoenders: Oud Engelse Vecht-
kriel: H. van Heerde 2xF,2xZG,2xG. 

Peklo Lochem:
Hoenders: Lakenvelderhoen: E.H. Rue-
sink 3xG Vorwerkhoen: E.H. Ruesink
2xZG,1xG Wyandotte: H. Berenpas
3xZG Modern Engels Vechthoen: H.
van Heerde 2xF,2xZG. Dwerghoen-
ders: Vorwerkhoen kriel: Sil Ruesink
3xZG,2xG Orpington kriel: B. van Dij-
ke 6xF,8xZG,5xG Amrockkriel: J. Par-
dijs 2xZG,2xG Wyandottekriel: H. Be-
renpas 1xF,3xZG Oud Engels vecht-
kriel: H. van Heerde 4xF,2xZG. Sierdui-

P.K.V. 

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 27 november:
Groep A:
1 Mw. van Druten / mw. Hulleman
61,98% 1 Mw. den Ambtman / Mw. Tha-

B r i d g e n

Het is een wat bijzondere wedstrijd:
gewoonlijk spelen de dames van HO!?!
met de heren in een mixedteam, maar
dit keer is gekozen voor een specifieke
dameswedstrijd vanwege het vertrek
van een van de speelsters. De Poolse
Marta Bak verlaat het team om na zo'n
anderhalf jaar terug te keren naar Po-
len. Een afscheidswedstrijd van deze
kleine, maar felle en gewaardeerde
speelster is daarom op z'n plaats.

B a s k e t b a l l

HO!?! dames tegen Valley Bucketeers

 

December

Verslag over de informatiemiddag
'Vallen en weer opstaan' 10 nov. j.l.
Onder dit motto kwamen onlangs 22 mensen

bijeen in de praktijk van fysiotherapeut Jansen

v.d. Berg om een aantal oefeningen te doen en

aanwijzingen te krijgen om vallen te voorko-

men en om te leren wat je moet doen als je on-

verhoopt toch bent gevallen en er niemand in

de buurt is om je overeind te helpen. Er werd

geoefend om op een stoel te gaan zitten en

weer op de juiste manier op te staan.  Ook van-

af de stoel de rollator pakken en gaan lopen

kreeg aandacht. Achter de rollator altijd recht-

op lopen tussen de wielen, als de rollator als

zitje wordt gebruikt, moet de rem erop. Als u

in huis valt, probeer dan bijv. schuivend over

de grond bij een alarm of telefoon te komen.

Wie personenalarmering heeft , moet die na-

tuurlijk altijd om hebben. Om te voorkomen

dat u valt bij het opstaan uit bed, is het goed

om even de tijd te nemen en op de rand van

het bed te blijven zitten. Als u te snel opstaat,

kunt u duizelig woeden en daardoor vallen.

Zorg ervoor dat er in huis geen losse matjes lig-

gen en ga nooit op een krukje staan om iets te

pakken, maar gebruik altijd een trapje met

een leuning(beugel). Het was een leerzame

middag, de deelnemers kregen ook nog een

paar gymoefeningen mee die heel gemakke-

lijk thuis te doen zijn , zelfs tijdens het koffie-

drinken. Vallen kan heel vervelende gevolgen

hebben, probeer het dus zo veel mogelijk te

voorkomen.

Fysio/medische fitness
Vanaf 15 januari 2007 wordt in de praktijk van

Jansen van den Berg gestart met fysio/medi-

sche fitness onder leiding van een fysiothera-

peut. De kosten bedragen € 7,00 per persoon,

mits er 6 personen deelnemen. Deze vorm van

fitness is zeer geschikt voor ouderen. Voor

meer informatie en opgave kunt u terecht bij

Jansen van den Berg, tel. 0575 551507

Opening Mantelzorgsalon in
Bronckhorst 14 nov. j.l.
Nieuw: Mantelzorgsalon Bronckhorst

De VIT Oost-Gelderland opende op dinsdag 14

november haar zesde mantelzorgsalon.  Daar-

bij kreeg zij de hulp van een werkgroep met

daarin vertegenwoordigers van diverse ver-

wante organisaties. Samen zochten zij een ge-

schikte locatie en troffen zij de voorbereidin-

gen voor de opening en het programma van

de salon. De mantelzorgsalon heeft haar plek

gevonden in Partycentrum Langeler, Spal-

straat 5 in Hengelo. In de sfeervolle gelagka-

mer heeft men een geschikte ontmoetings-

plek voor mantelzorgers gevonden. Wethou-

der Ab Boers verrichtte samen met mevrouw

Lablans, voorheen mantelzorger, de opening

van deze mantelzorgsalon. Elke tweede dins-

dagmiddag van de maand wordt hier een bij-

eenkomst gehouden. Dinsdag 12 december is

de eerstvolgende ontmoeting, waarbij het the-

ma mantelzorg centraal staat. 

Programma Mantelzorgsalon
Bronckhorst in december/januari:
12 december: Wie is mantelzorger?

Het thema mantelzorg staat deze middag cen-

traal. De film '4 portretten' wordt vertoond.

Deze geeft een beeld van mantelzorgers in uit-

eenlopende mantelzorgsituaties. Zij gunnen

de toeschouwer een kijkje in hun leven en la-

ten zien wat het voor hen betekent om mantel-

zorger te zijn. Wat doen ze precies en waarom?

Daarna is er gelegenheid om hierover na te

praten en ervaringen uit te wisselen.

9 Januari: De vrijwillige thuiszorg

In de gemeente Bronckhorst zijn verschillende

bezoek- en oppasorganisaties actief. De vrijwil-

ligers van deze organisaties nemen af en toe

de zorg over van de mantelzorgers. Dit kan

zijn voor een uurtje of voor een dagdeel per

week. Deze middag wordt uitgebreid aan-

dacht besteed aan deze dienstverlening.

Alzheimer Café Zutphen
Iedere eerste woensdag van de maand van

19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café ge-

opend. Hét trefpunt voor mensen met demen-

tie, hun partners, familieleden en vrienden. 

Ook hulpverleners en andere belangstellen-

den zijn van harte welkom. Locatie: "De Born",

Oude Bornhof 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.

WMO: Nieuwe wet maatschappelijke
ondersteuning in de Gemeente
Vanaf 1 januari 2007 treedt de nieuwe wet

maatschappelijke ondersteuning in werking. 

(WMO).De speciale brochure over de WMO van

het ministerie van VWS, met de naam:"Ieder-

een moet kunnen meedoen", is bij ons te ver-

krijgen. Alle informatie vindt u daar bij el-

kaar.Heeft u belangstelling voor deze brochu-

re dan kunt u die afhalen bij Stichting Welzijn

Vorden: Welzijn Ouderen of WegWijZer.

Nieuwstad 32, Vorden.

U kunt ook de speciale website bekijken:

www.info-wmo.nl

Nederlandse Zorgautoriteit van
start gegaan
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is per 1

oktober 2006 officieel van start gegaan.

Op deze datum trad de Wet marktordening ge-

zondheidszorg (WMG) in werking. De WMG re-

gelt het markttoezicht in de zorg. Da NZA gaat

onder leiding van Frank de Grave de markt-

werking in de zorg op gang brengen en bewa-

ken, de tarieven in de zorg reguleren en toe-

zien op de goede uitvoering van de Zorgverze-

keringswet en de AWBZ. Het College tarieven

gezondheidszorg (CTG) en het College van toe-

zicht op de zorgverzekeringen (CTZ) zijn opge-

houden te bestaan.

Informatie voor brommobielrijders
(45 km-auto's)
Sinds 1 oktober 2006 is voor het rijden met een

bromfiets of brommobiel een zgn. AM-rijbe-

wijs nodig. Hiervoor moet een theorieexamen

over de kennis van de verkeersregels worden

afgelegd. Wie een al een rijbewijs heeft, kan

zonder problemen in een brommobiel rijden.

Bij verlenging van het rijbewijs wordt de cate-

gorie AM automatisch toegevoegd. Bestuur-

ders van een 45km.-auto die nooit een rijbe-

wijs gehad hebben, mogen dus niet meer de

weg op zonder een geldig certificaat. Tot 1 ok-

tober 2006 was voor iedereen ouder dan 25

jaar het certificaat zonder examen verkrijg-

baar, na 1 oktober is dat niet meer mogelijk en

bent u dus strafbaar als u zonder certificaat

rijdt.Meer informatie kunt u verkrijgen op het

gemeentehuis.

Parkeerplaatsen voor gehandicapten
Op bijna elke parkeerplaats zijn parkeerplaat-

sen gereserveerd voor gehandicapten. Ze wor-

den aangegeven met een speciaal bord. Dege-

nen die van zo'n parkeerplaats gebruik mogen

maken hebben een speciale parkeerkaart ge-

kregen na onderzoek of zij daarvoor wel in

aanmerking kwamen. Bovendien zijn er kos-

ten aan verbonden. Wat is het dan vervelend

als je tot de ontdekking komt dat iemand an-

ders "jouw"plaats heeft ingenomen. En meest-

al gebeurt dat natuurlijk op een volle parkeer-

plaats. De Stichting Week van de Chronisch

Zieken heeft daarom een actie georganiseerd

waarbij de gebruikers van een parkeerplaats

voor gehandicapten  kaarten achter de ruiten-

wisser van de foutparkeerder kunnen schui-

ven met teksten als:"U staat op mijn parkeer-

plaats. Wilt u ook mijn handicap hebben? "of

"Als u niets mankeert, hebt u hier fout gepar-

keerd." Zo'n kaart is meteen een mooie aanwij-

zing voor parkeerwachters, want een foutpar-

keerder verdient wel een bon.

Traditiegetrouw houdt de Vordense
muziekvereniging Concordia op vrij-
dag 8 en zaterdag 9 december de jaar-
lijkse oliebollen actie. De leden van de
club bakken deze Hollandse lekkernij-
en zelf en zullen ze ook huis- aan- huis
verkopen. Het geld dat deze actie ople-
vert wordt in het instrumentenfonds

gestort zodat er op gegeven moment
weer nieuwe instrumenten kunnen
worden aangeschaft. De leden van
Concordia hopen en vertrouwen erop
dat de Vordense bevolking het ko-
mend weekend weer massaal oliebol-
len zal kopen. Zie advertentie elders in
dit blad.

Oliebollenactie Concordia

Jan Hilferink heeft onlangs af-
scheid genomen als dirigent van
het Vordens Huisvrouwenorkest.
In totaal heeft hij zich gedurende
twee periodes zeer verdienstelijk
gemaakt voor dit orkest. De eerste
periode vanaf 1983 tot 1988, toen
het huisvrouwenorkest ook zonder
leiding zat en de ‘legendarische’
tante Zus, Jan Hilferink overhaalde
om de leiding op zich te nemen. In
1999 ging Jan weer bij zijn ‘oude
liefde’ aan de slag, opnieuw zo
bleek achteraf, voor een periode
van zes jaar. Voortaan wil hij het
echter rustiger aan doen en is het
besluit om te stoppen thans defini-
tief.

Het bestuur van het Vordens Huis-
vrouwenorkest zit thans toch wel een
beetje met de gebakken peren. Alie de
Vries zegt hierover: ‘ Wij zijn er tot
dusver niet in geslaagd om voor Jan
een opvolger te vinden. Wij zoeken ie-
mand die natuurlijk wel muzikaal
moet zijn maar die met name plezier
moet hebben in het leiden van ons or-
kest. 

Wanneer wij geen dirigent kunnen
vinden komt het voortbestaan van ons
orkest in gevaar. Daar wil ik absoluut
nog niet aandenken. Bovendien be-
staan wij in 2008 al 25 jaar en dat
heuglijke feit willen we natuurlijk wel
graag vieren’, zo zegt ze. 

Geïnteresseerden voor de functie van
dirigent kunnen zich bij haar melden
( 0575- 551941 of 06- 10324422 of e-
mail p.vries21@chello.nl . Meer infor-
matie op website www.vordenshuis-
vrouwenorkest.nl 

Nu is het Vordens Huisvrouwenorkest
natuurlijk wel een zeer bijzonder or-
kest. De muziekinstrumenten bestaan
namelijk uit wasborden, potten en
pannen een theekist die als ‘bas’ fun-
geert en allerlei andere huishoudelij-
ke producten die de dames tot ‘mu-
ziekinstrument’ hebben gebombar-
deerd! 

De dames worden overigens wel door
twee ‘echte’ accordeonisten (Alie de
vries en Lenie Pans ) begeleid. Het Vor-
dens Huisvrouwenorkest treedt regel-
matig op in zorgcentra, bij ouderen-
bonden, ziekenhuizen, afdelingen van
de Zonnebloem e.d. 

Ook hebben de dames enkele radio-
optredens zoals het programma ‘De
vroege vogels” achter de rug. Ook wa-
ren ze al eens te gast in een Oudejaar
TV show van Paul de Leeuw. 

Het eerstvolgende optreden vindt
plaats op 24 januari 2007 in het zorg-
centrum ‘De Baauw’ in Warnsveld. 

‘Hopelijk dat we dan wel met een diri-
gent aantreden’, zo zegt Alie de Vries.

Voortbestaan in gevaar

Het Vordens Huisvrouwenorkest 
is op zoek naar dirigent

ven: Vinkduif: J. Pardijs 2xZG,1xG. Ko-
nijnen: Vlaamse Reus: T. Janssen 1xZG
Franse Hangoor: D. Kuiper 2xZG, R.
Bruinsma 2xZG,1xG, Bram Bruinsma
2xG Gele van Bourgondie: W. Boersma
2xF,2xZG,1xG Wener: H.J. Nijenhuis
1xF,6xZG,2xG Rode Nieuw Zeelander:
G. Lenselink 1xF,3xZG,1xG Alaska: H.
Pardijs 3xZG,2xG Angora: Comb. 't
Wolletje 2xZG,2xG Tan: L. Jansen
1xZG,3xG Hollander: T.H. Janssen
2xZG, K. Hietbrink 3xF,5xZG,2xG, A.J.
Everink 3xZG,5xG Nederlandse Han-
goordwerg: Devin Horstman 2xF,1xG
Kleurdwerg: H. Nijenhuis 1xF,1xZG,
J.Grobben1xZG,3xG

len 61.98% 3 Mw. Hendriks / Dhr. Berg-
man 57,81% 

Groep B: 
1 Mw. Koekkoek / Dhr. Koekkoek
56,77% 1 Mw. Westerhof / Mw. Veen-
huis 56,77% 3 Mw. Wullink / Dhr. Wul-
link 55,73% 

Groep C:
1 Mw. de Greef / Dhr. de Greef 59,72%
2 Mw. Oldenhave / Mw. Donninger
59,03% 2 Mw. Lassche / Mw. Tigchelaar
59,03% 

WOENSDAG 29 NOVEMBER:
Groep A:
1 Mw. Hoftijzer / mw. Vruggink 68,33%
2 Mw. v. Gastel / Mw. Hendriks 61,67%
3 Mw. Simonis / Mw. Webbink 55,83%
Dhr. Sprey / Dhr Post 55,83% 

Groep B:
1 Mw. Nulden / Mw. v.d. Vlugt 63,54% 2
Mw. Beekman / Mw. Jansen Vreling
61,98% 3 Mw. Koekkoek / Dhr. Koek-
koek 56,25%



Heel veel jongens weten al in een
vroeg stadium van hun leven wat
ze later willen worden. Bij de thans
57 jarige Vordenaar Barry Ten- Thij
was dat niet anders. Zij familie is
afkomstig uit het Twentse Ootmar-
sum. Zij overgrootvader was daar
ooit molenaar. Met die link naar
het familie verleden wist Barry het
zeker: ik word later kok. Hoe an-
ders kan het leven lopen. Barry
Ten- Thij, zelf geboren en getogen
in Arnhem, ging min of meer bij
toeval een andere richting uit, hoe-
wel de liefde voor het koken bleef.
‘Ik vind koken heel erg leuk en doe
het vrijwel iedere dag’, zo zegt hij
in zijn woning aan de Willem
Alexanderlaan in Vorden.

Toen een vriend van hem naar Ant-
werpen vertrok, ging Barry mee. Het
avontuur en het leven in die stad lokte
hem wel. ‘Ik ben daar op een academie
gaan studeren. Daar heb ik mijn eerste
kunstzinnige vorming ontvangen.
Weer terug in Arnhem ben ik in een
atelier gaan schilderen. Helaas het ate-
lier brandde af en besloot ik de ‘wijde
wereld’ in te trekken. Bijvoorbeeld
naar een land als Japan. Daar heb ik
onder meer Oosterse diagnostiek ge-
studeerd. Diagnoses stellen, maar dan
op een Oosterse manier. Ik heb een
paar jaar in Japan gewoond en leefde
ik daar in Zen kloosters en mediteerde
ik in de tempels en maakte ik kennis
met de Zen- meesters.

Het gaat er hierbij in het kort om dat
je een vrije geest hebt, dat je bewust
wordt van HET HIER EN NU. 

De Zen- meditatie bracht bij mij een
geestelijke bewustwording op gang,

dat leidde tot haptonomie’, zo zegt
Barry. In de topsport is haptonomie
niet meer weg te denken. Vele voetbal-
liefhebbers in Nederland zullen onge-
twijfeld wel eens gelezen of gehoord
hebben dat topvoetballers als Marco
van Basten, Frank Rijkaard en Ruud
Gullit in hun actieve voetballoopbaan
nog wel eens bij haptonoom Ted
Troost aanklopten. Barry Ten- Thij: ‘
Die consults vonden plaats op de mo-
menten dat deze spelers niet lekker in
hun vel staken. Na een bezoek aan Ted
Troost gingen zij vervolgens weer vol
overtuiging de eerstvolgende wed-
strijd in.

Persoonlijk vind ik het heel interes-
sant om te weten hoe het menselijk li-
chaam in elkaar zit, hoe de aanhech-
tingen van de spieren zijn en dergelij-
ke. Zo heb ik in de loop der jaren met
diverse spelers en coaches uit het be-
taald voetbal gewerkt. Niet alleen met
voetballers, maar ook met bekende po-
litici, omroepmedewerkers, acteurs,
musici, staffunctionarissen bij grote
bedrijven. Ik ben zojuist teruggekeerd
van een bezoek aan de voetbalclub
Olympiakos in Griekenland, waar ik
ook enkele topsporters heb behan-
deld. Bij haptonomie gaat het met na-
me om de hulpvraag, bijvoorbeeld een
voetballer die steeds ‘iets tekort komt’.
Terwijl hij voor bepaalde spelonderde-
len wel de kwaliteiten heeft maar die
er maar niet uitkomen. Dat gaat aan
het zelfvertrouwen knagen. Daardoor
geraken ze in onbalans. Als hapto-
noom moet je blindelings iemand
aanvoelen. Daarbij is de lichaamstaal
70 procent van een gesprek’, zo zegt
Barry Ten-Thij. Het woord haptonomie
is afgeleid van het Griekse woord ‘hap-
sis’ wat aanraking, gevoel, tact of tas-

ten betekent. Haptonomie houdt zich
dan ook bezig met de ontwikkeling
van het gevoelsleven. Waar lichamelij-
ke klachten als stress, faalangst, pijn
en verhoogde spierspanning, het ge-
volg zijn van innerlijke onbalans, is de
haptonomie een middel om lichaam
en geest weer geheel in evenwicht te
brengen. Het doel van haptonomie is
er niet op gericht een mens te veran-
deren, integendeel, maar om het beste
uit een mens te halen, om lichaam en
geest positief te laten samenwerken
voor optimale prestaties. 

Door middel van haptonomie wordt
inzicht verkregen op wat gevoelens be-
tekenen voor houding en beweging.
Hoe kwaliteiten en creatieve capacitei-
ten kunnen worden benut en ontwik-
keld en hoe dit alles kan worden aan-
gewend om het voor ogen gestelde
doel te bereiken. Haptonomie kan in
de sport prestaties optimaliseren en/
of lichamelijke disfuncties herstellen.
In de Vordense bibliotheek zijn weten-
schappelijke boeken over haptonomie
van Frans Veldman te leen. In Frank-
rijk staan boeken over deze materie
zelfs als nummer één en twee op de
lijst van wetenschappelijke literatuur.

Behalve ‘kunstenaar’ op haptonomie-
gebied, houdt Bary Ten- Thij zich ook
op andere wijze met kunst bezig. Het
maken van beelden uit hout is wel zijn
grootste hobby. Daarover zegt hij: ‘Je
komt in de natuur van alles tegen, zo
heb ik hier in het ‘Knopenlaantje’ in
Vorden diverse boomstobben gevon-
den waar ik van alles in zie. 

De ene stobbe heeft de vorm van een
koeienkop, tijger, varkenskop, vogel,
noem maar op. De op het eerste oog
vormeloze wortelresten zijn voor mij
een bron van inspiratie. Eerst volgt
een langdurig proces van drogen en
schoonmaken. 

Dan gaat de stobbe in een loogbad,
vervolgens weer drogen, branden en
conserveren. Door het gebruik van fel-
le vaak primaire kleuren (acryl en olie-
verf) transformeer ik de dode materie
tot een dynamisch object’, aldus Bar-
ry. In de gang van zijn woning staat
een fraaie fel gekleurde eend uit een
stobbe gemaakt. In één van zijn werk-
kamers staat een prachtige geschilder-
de totempaal. Momenteel zijn werken
van Barry Ten- Thij te bezichtigen in
galerij Amare aan de Komvonderlaan
6 in Vorden. Deze expositie is tot 1 ja-
nuari 2007 geopend op zaterdag, zon-
dag en maandag van 14.00- 18.00 uur.

Als kunstenaar exposeert hij objecten van boomstobben

Vordenaar Barry Ten-Thij behandelt als haptonoom
ondermeer topvoetballers en topcoaches

In het 1e luik zingt een klein koor, be-
staande uit zangers van Capriccio, een
drietal werken uit de Renaissancetijd,
de tijd tussen 1300 en 1500. Oude mu-
ziek dat een speciale aanpak vereist.
Van Cicconio, Dufay en Handle (niet te
verwarren met de welbekende Hän-
del)  In het 2e luik gaan we naar de Ba-
rok, met muziek van Michael Praetori-
us, Andreas Hammerschmidt en
J.S.Bach. Bij de muziek van Praetorius
en Hammerschmidt zal het koor wor-
den opgedeeld in een klein en een
groot koor. Ook een klein, maar zeer
fraai werkje, van Peter Cornelius, met
solo, uit de overgangstijd naar de ro-
mantiek, staat op het programma. Het

3e luik (na de pauze) zal bestaan uit
een, korte, Choral Evensong, zoals dat
klinkt in de bekende Engelse Kathe-
dralen. Met Carols en Anthems, als
een vesper ter voorbereiding op het
Kerstfeest. Het publiek zal worden uit-
genodigd met de koralen van Praetori-
us en de Christmas Carols mee te zin-
gen. Aan het concert wordt medewer-
king verleend door Carolien Huetink
en Debbie Hebbink - trompet, Wim
Smit - cello en Mirjam Berendsen - or-
gel. (De beide trompettistes zijn lid
van de Vordense Muziekvereniging
Corcordia.) De algehele leiding is in
handen van Kees van Dusseldorp.Het
concert in Almen is op zaterdagavond
9 december in de Dorpskerk aldaar en
begint om 20.00 uur. Het concert in
Vorden is op zondagmiddag 10 decem-
ber in de Dorpskerk en begint om
15.30 uur. Het worden twee bijzondere
concerten en we nodigen u van harte
uit deze bij te wonen.

Concert Capriccio
Het Vordens vocaal ensemble "Ca-
priccio" geeft in  december a.s. twee
kerstconcerten en wel in Almen en
in Vorden. Het programma zal be-
staan uit een drieluik over het
kerstverhaal.

In de week van 13 tot en met 18 no-
vember 2006 is er in Vorden gecollec-
teerd voor de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind (NSGK).
Met een team van 15 collectanten is er
een bedrag van 691,63 euro opge-
haald. Collectanten en gulle gevers:
hartelijk dank! Wilt u volgend jaar
ook meehelpen met de collecte? Geef
u op als collectant bij: Helma Eykel-
kamp-Meijerman, De Jongstraat 12 te
Vorden, tel. 55 44 35.

Opbrengst collecte

Gehandicapte Kind UITSLAGEN RATTI
Ratti C1D - Vorden C3: 1-0
Ratti D1 - Kilder D1: 1- 4
Ratti E2 - SBC '05 E3: 1-0
Ratti 1 - Stokkum 1: 1-1
Ratti 3 - Reunie 5:0-7-

Westendorp 3 - Ratti 4: 5-3
Davo B1 - Ratti B1: 3 - 4
DVC'26 E6 - Ratti E1: 1-2
Neede DA1 - Ratti DA1: 3-3
Reunie 4 - Ratti 2:4-4

Programma 9 december
14:30 Ratti 4 (zat) - AZSV 11 (zat)

Programma 10 december
10:00 Ratti 2 - Erix 5 
13:00 Ratti DA1 - Rekken DA1
14:30 Den Dam 1 - Ratti 1 
10:00 Klein Dochteren 4 - Ratti 3 

Vo e t b a l

SOCII NIEUWS
Socii moest uit naar Lengel na de voet-
balvereniging VVL. Onder natte weers-
omstandigheden en een harde wind
werd de partij afgewerkt. Voor de rust
had men de wind in de rust en kon het
dan ook zomaar gebeuren dat een uit-
trap van doelman Dennis Spiegelen-
berg zonder dat iemand hem aange-
raakt had bij zijn collega in de handen
verdween. Voor zowel VVL als Socii wa-
ren er kansen en beide ploegen raak-
ten met afstand schoten een keer de
paal. Toch was het Robert Kornegoor
die in de 30 min de 0-1 binnenschoot
dit was tevens de ruststand. Na de thee
het zelfde spel en door fouten achter-
in een snelle 1-1. Socii bleef doordruk-
ken maar vele ballen kwamen niet
goed aan wat trouwens ook de thuis-
ploeg parten speelde. Uit een hoge
voorzet werd het door een fraaie kop-
bal overigens niet teveel gehinderd 2-1
voor VVL. Er kwamen nog vele kansen
maar het balletje kreeg men niet te-
gen het net zodat ze het volgende
week opnieuw kunnen proberen thuis
tegen koploper SDZZ. 

VERDERE UITSLAGEN
Socii 2 - Witkampers 3: 2-0
Silvolde 5 - Socii 3: 1-2
Voorst 4 - Socii 4: 7-1
Socii 5 - SHE 6: 2-2 

PROGRAMMA 10 DEC
Socii - SDZZ; AZC 3 - Socii 2; Socii 3 -
Sprinkhanen 5; Socii 4 - De Hoven 5;
PAX 8 - Socii 5.

Vo e t b a l

RTV-ERS PRESTEREN GOED IN
CROSS
Verschillende renners van RTV Vierak-
ker Wichmond hebben in de afgelo-
pen weken goede uitslagen gereden in
GOW, Nationale en internationale
crossen. In Aalten stonden verschillen-
de renners aan het vertrek voor een
GOW-cross. Peter Makkink reed hier
naar een zeer verdienstelijke tweede
plek bij de masters. Rudi Peters werd
hier 9e, Garjo Kamphuis 13e, Bert
Kromkamp 20e en Frans de Wit  23e.
Bij de Junioren was het Rens te Stroet
die naar een tweede plek reed. Jeroen
Borgonjen werd hier 13e. Bij de Elite
was het Richard Sleumer die de derde
plek veroverde. Martin Weijers werd
hier 6e en Jeroen Brummelman 22e. 

In Lochem stonden wederom veel ren-
ners van RTV aan het vertrek voor de
GOW cross. Bij de Elite behaalde Mar-
tin Weijers een 8e, Jeroen Brummel-
man een 20e, Gerben Bremmer een
28e en Eddy Heuvelink een 33e plek.
Bij de masters behaalde Peter Makkink
wederom een podiumplek, hij werd
hier derde. Rudi Peters reed naar een
6e plek, Garjo Kamphuis naar een 15e
en Bert Kromkamp naar een 21e plek.
Bij de Junioren behaalde Rens te
Stroet een 6e en Jeroen Brummelman
een 9e plek. 

Richard Sleumer en Thijs van Ameron-
gen reden ook verschillende nationale
en internationale crossen. Richard Sle-
umer reed in Moergestel naar een 29e
plek, in Hilversum naar een 22e en in
Lieshout naar een 20e plek. Thijs van
Amerongen miste in Moergestel net
het podium. Hij werd hier 4e. 

Bij de Super Prestige wedstrijd in Gie-
ten reed Thijs in een sterk internatio-
naal veld naar een zeer verdienstelijke
5e plek. 

Aankomend weekend zal Thijs het Eu-
ropees kampioenschap rijden, welke
georganiseerd wordt in het Brabantse
Huybergen. Hij zal daar wederom pro-
beren zeer kort te eindigen.

F i e t s c r o s s

Op zaterdag 16, zondag 17, zaterdag
23 en zondag 24 december 2006
exposeer ik kleurrijke, abstracte
schilderijen, die op een unieke wij-
ze gepresenteerd worden in mijn
eigen atelier geWOONKUNST aan
de Nieuwstad 8 in Vorden. 

Mijn atelier is op die dagen geopend
van 13.00 - 17.00 uur. Mijn werk bestaat
uit abstracte schilderijen, die een ver-
haal vertellen. Met forse streken van
het paletmes ontstaat een schilderij.
De gelaagdheid laat de fasen zien en
het zoeken naar de balans tussen
kleur en compositie. De interpretatie
wordt aan de kijker overgelaten en
geeft de hem de mogelijkheid zijn ei-
gen verhaal te vertellen.

Mijn vorige exposities bij Voorhuis De-
sign in Doetinchem en Kroonenburg
Wonen in Naarden sloten aan bij de fi-
losofie, dat wonen en kunst bij elkaar
horen. De expositie "Kunst in Huis"
biedt een breed publiek in eigen regio
de mogelijkheid met mijn werk ken-
nis te maken. Wellicht dat u via een ar-
tikel in uw krant hier de aandacht op
wilt vestigen. Graag nodig ik u uit voor
een interview, zodat u een beeld krijgt
van mijn werk. 
Ook kunt u informatie vinden op mijn
website www.gewoonkunst.nl

"Kunst in huis"

DASH
Zaterdag 2 december uitslagen
DES JC1 - Dash JC1 0-4
Brevolk MC2 - Dash MC2 
Longa'59 MB2 - Dash MB1 0-4
Reflex H4 - Dash H2 3-1
Avanti D1 - Dash D3 
ASV D1 - Dash D5 3-1
Dash circ. 2 - Gorssel 1 0-4
Dash circ. 3 - Tornado 2 0-4

Programma vrijdag 8 dec.       
21.00 Tornado Laren H1 - Dash H1

Programma zaterdag 9 december     
11.15 Rivo MC1 - Dash  MC1
12.00 Favorita MB1 - Dash  MB1
12.30 Vios Beltrum MC1 - Dash MC2
12.45 Rivo MA2 - Dash MA1 de Mölle
14.15 Revoc JC1 - Dash JC1 't Asterloo
17.00 Loil D1 - Dash D6 de Zomp
11.30 Dash 2 - Gorssel 2 
11.30 Dash 1 - Revoc 1 
13.15 Dash MB2 - V.C.V. MB1 
15.00 Dash D4 - Boemerang D3 
15.00 Dash D2 - Boemerang D2 
17.00 Dash D3 - Tornado Laren D1 
17.00 Dash D1 - V.C.V. D1

Vo l l e y b a l RATTI DAMES
Neede 1 - Ratti 1
Afgelopen zondag stond de wedstrijd
tegen Neede op het programma. Een
teleurstellend begin van de wedstrijd
voor Ratti. Keepster Ciske Sipman
raakte in de eerste tien minuten ge-
blesseerd, waardoor Ratti met een
gelmproviseerde opstelling verder
moest spelen.  Het spel was bij Ratti
even zoek waardoor Neede druk zette
op de achterhoede. 

In de 30e minuut wist Gerrie Brum-
melman  een voorzet van Wencke Olt-
huis in het net te koppen, waardoor
Ratti op een voorsprong kwam. 1-0.
Ratti probeerde naar voren te blijven
voetballen, maar Neede hield zich
staande. Net voor rust wist Neede de
achterstand zelfs nog recht te breien.
1-1. 

De tweede helft begon Ratti voortva-
rend. Een cornerbal van Gerrie Brum-
melman wist Marielle Peters binnen
te schieten. 1-2. Ratti bleef hierna van
het doel af voetballen en binnen het
kwartier was het wederom raak. Een
voorzet van Gerrie Brummelman
werd afgerond door Wencke Olthuis.
1-3. Hierna liet Ratti zich steeds meer
terug zakken en Neede greep haar

Vo e t b a l

kansen. Invallende keepster Hanneke
Nijenhuis verzorgde nog een prachti-
ge redding, maar in de 20 minuut was
er geen houden meer aan en schoot
Neede raak. 2-3. Laatste vrouw Carlien
Nijenhuis speelde een dijk van een
wedstrijd en liep achterin veel gaten
dicht. Ratti liet zich de tweede helft
wegspelen en door de sterke wind wer-
den ballen vaak verkeerd ingeschat.
De domper kwam in de laatste mi-
nuut van de wedstrijd toen Neede te-
kende voor de gelijkmaker. 3-3. 

Een zuur verlies voor de speelsters van
Ratti, verlies was niet nodig geweest,
maar gezien de tweede helft heeft Rat-
ti het over zichzelf afgeroepen. Aan-
staande zondag thuis tegen Rekken.
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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!

LANGWERDEN VEEVOEDERS verkoopt veevoeder en meststoffen en brengt

onder het merk LAVOR paarden- en hondenvoeder op de markt. Met daar-

naast een volledige LAVOR strooisel program ten behoeve van de runder- en

paardenhouderij.

I.v.m. toename van het bezorgen van onze producten zijn wij op zoek naar:

CHAUFFEUR m/v
en een

parttime CHAUFFEUR m/v

Met de mogelijkheid tot een eventuele overnachting.

Functie profiel:
• bezit van chauffeursdiploma en rijbewijs B, C en E.
• affiniteit met de agrarische sector.

Wij bieden:
• werken met enthousiaste en betrokken collega’s
• goede arbeidsvoorwaarden

Voor informatie of sollicitatie neem contact op met ons bedrijf.

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo (Gld.)
Tel. 0575 - 46 75 55.

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.

We gaan voor kwaliteit !!!

Aanbiedingen deze week:

Holl. Andijvie 500 gram 0.49
Goudreinette 3 kilo 1.50
Grote bloemkool 1.29
Mandarijnen netje 0.99

KADOTIP: Streekproducten pakketten
vanaf diverse prijzen

Kerstbomen
duur, helemaal niet al vanaf € 5,-
Super vers, van eigen kwekerij

in vele soorten en maten o.a.
• Servische Spar 
• Nordman
• Koreaspar

Kluit • Pot • Gezaagd • Wortel

Bij aankoop van een kerstboom
GRATIS kerstgroen uitzoeken, zolang de voorraad strekt.
Verkoop elke dag vanaf 9 uur (geen verkoop op zondag).

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink).

NU OOK:
Houtkloofmachines, tevens te huur

(reserveren gewenst)

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

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

Vanaf 12 tot en met 30 december

ALLES 50% KORTING
Vanaf 2 januari gesloten

Spalstraat 23
7255 AA Hengelo (Gld.)

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



Op zaterdag 16 (20.00 uur) en zondag
17 (14.30 uur) december speelt en ver-
telt Gery weer op geheel eigen wijze
het wereldberoemde kerstverhaal van
Charles Dickens, ?Scrooge en Marley?.   

Deze voorstelling gaat over de oude
vrek Scrooge die op kerstavond bezoek
krijgt van zijn overleden zakenpartner
Marley. Deze waarschuwt hem om een
ander leven te gaan leiden want an-

ders zal het hem slecht vergaan. Om
hem te helpen ?stuurt?  Marley hem
drie geesten nl. de geest van het verle-
den, het heden en het toekomstige
kerstfeest. Dit maakt een diepe indruk
op de oude man. De duur van deze ver-
telling is plm. 70 minuten. Na de pau-
ze speelt Gery uit zijn troubadours
voorstelling enige liedjes en vertelt hij
anekdotes in kerstsfeer. 

Voor deze gelegenheid wordt de deel
van deze prachtig verbouwde boerde-
rij omgetoverd tot een theater. De eige-
naren Albert Jan Lubbers en Renée de
Fraiture zullen u daar als gastheer/
vrouw hartelijk ontvangen. Er is elk
jaar veel belangstelling voor deze voor-
stelling en er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen. Reserveren is daarom
noodzakelijk. U kunt inlichtingen

over de voorstelling verkrijgen en re-
serveren op 0575-556216 of dekranen-
burg@planet.nl. De Landgoedboerde-
rij 'De kranenburg" ligt aan de Berg-
kappeweg 2 in Kranenburg (Vorden).

Kerstvoorstellingen op 'De Kranenburg'
Op vrijdag 15 december (20.00 uur)
speelt en vertelt Gery Groot Zwaaf-
tink "korte kerstverhalen". En
zingt hij uit zijn liedjes repertoire
die nummers die bij deze sfeer pas-
sen. Dit is een voorstelling voor die-
genen die Scrooge al te vaak heb-
ben gezien. Of die niet zolang naar
één verhaal kunnen luisteren.

Als eerste zal 's nachts aantreden op
het grote podium de band Empire Cir-
cle. Zij zijn de terechte winnaars van
de Grote Prijs van Vorden 2006. Ze zijn
tussen de 16 en 18 jaar oud ,en rocken
alsof ze al een heel leven achter de rug
hebben. Maar hoe kan dat ook anders
met nummers van Iron Maiden, Me-
tallica en Judas Priest. Vordenaar Ar-
jan Knoef bespeelt de baspartij bij de-
ze band.De overige leden komen uit
Winterswijk en Aalten. De hoofdact
van deze avond is de band Crystal
Dream. Zij zijn één van de beste topco-
verbands van Nederland op dit mo-
ment. De band weet als géén ander
hoe je een boeiende en energieke
show neer kunt zetten en weet daar-
mee veel mensen te overtuigen. Het is
met name de goede sfeer die de band
elk optreden weet te creëren. Géén op-
treden is hetzelfde: een eis die de band

zichzelf oplegt. Dit wordt dus een
groot feest met topmuziek !!!!!!!!!!!!!!! Te-
vens is dit jaar ook weer Dj Oliver van
de partij…..nadere introduktie is over-
bodig voor deze vordense DJ. De sport-
hal zal vanaf 00.45 uur geopend zijn
voor de feestgangers.  Empire Circle
zal als eerste om 01.00 uur het podium
beklimmen. Daarna speelt Crystal
Dream. Om ± 03.45 uur zal DJ`
"OLIVER" het podium betreden en het
feest tot het einde (05.30 uur) muzi-
kaal onder steunen. De kaart voorver-
koop van het 4e Oud & Nieuwfeest is 1
december begonnen. De kaarten zijn
alléén in de voorverkoop te verkrijgen
bij Sportcafé Sporthal 't Jebbink , Tank-
station Weulen Kranenbarg , Fashion
Corner en Mitra Sander Pardijs allen
te Vorden. Let op want VOL=VOL. 
Voor meer informatie kijk op:
WWW.STEVO.NU

Kaartverkoop 4e Oud & Nieuwfeest gestart!!!

Voor de vierde keer in successie organiseert de Stevo (Stichting Evenemen-
ten Vorden) weer een Oud & Nieuwfeest in Sporthal 't Jebbink te Vorden.
De grote zaal en de kantine van sporthal 't Jebbink zullen voor deze gele-
genheid dan ook weer bijzonder mooi worden aangekleed. Nieuw dit jaar
is dat het sportcafé wordt omgetoverd tot schlagercafé met alleen maar
lekkere schlagermuziek. Ook zal de Champagne bar weer aanwezig zijn,
om op het nieuwjaar een toost uit te brengen.

UITSLAGEN FLASH
De afgelopen week kwamen er drie
teams van Flash in actie. 

MIXED TEAM
Flash speelde afgelopen zondag tegen
Didam. Peter van Dijk en Robert Kater
wonnen beiden hun enkel. Bij de da-
mes ging het er spannend aan toe. He-
laas verloren Marian te Riele en Mari-
an Hulshof beiden hun partij. 

Daarna werd de herendubbel gewon-
nen en ging de damesdubbel verloren.
Erg spannend dus met nog twee
mixen te gaan. Hier trok Flash echter
beide partijen naar zich toe. Einduit-
slag Didam - Flash 3-5. 

HERENTEAM
Het herenteam speelde donderdag-
avond thuis tegen het altijd sterke Di-
dam. Dit was de tweede keer dit sei-
zoen. De uitwedstrijd werd in septem-
ber nog met 6-2 verloren. 

Dus we wisten dat het een hele zware
wedstrijd zou worden. De enkelpartij-
en waren allemaal heel erg spannend.
Er zaten 2 drie setters bij. Emile Laar-
veld, Rody Bos en Niels Lijftogt wisten
hun enkel partij te winnen. Vincent
van Hal verloor net in 3 sets. 

Dus na de enkel partijen stond het al
3-1 voor Flash. De dubbel partijen wa-
ren ook spannend, Rody en Niels wis-
ten te winnen. Emile en Vincent trok-
ken net aan het kortste eind. 

Ook 1 van de laatste 2 dubbelpartijen
werd gewonnen. Weer een bewijs dat
het harde trainen van de afgelopen
maanden is beloond. Flash - Didam 5-3 

JEUGDTEAM
Het jeugdteam kwam thuis in actie te-
gen Lochem. De vorige keer werd er
met 7-1 gewonnen van deze tegenstan-
der. De eerste jongensenkel ging nu
net in een spannende partij verloren. 

Verder liet Flash het echter niet ko-
men. Erik van Hoffen, Carlos Wae-
nink, Ilse van Dijk, Vera Velhorst en
Femke Nab wonnen daarna alle enkel-
en dubbelpartijen. 

Het vermelden waard is dat Femke
haar eerste wedstrijd speelde. Met Ilse
won zij het meisjesdubbelspel dik.
Flash - Lochem    7-1

B a d m i n t o n

VORDEN - DINXPERLO 4-4
Vorden heeft zondag in de laatste mi-
nuten de wedstrijd compleet uit han-
den gegeven. De omstandigheden wa-
ren zeer slecht. Het veld was spekglad.
Dinxperlo kon Vorden qua score bijbe-
nen, doordat aan alle doelpunten van
Dinxperlo  balverlies vooraf ging. Voor
aanvang van de wedstrijd hingen de
spelers van Vorden een spandoek op
met de tekst: "Herman bedankt" Her-
man Vrielink legt komende week tij-
dens de jaarvergadering de functie
van voorzitter neer. Normaliter maakt
Vorden het spel, door snelle en korte
combinaties en goed positiespel. Dit
bleek op dit veld niet mogelijk en Vor-
den kwam dan ook totaal niet in de
wedstrijd.  De weinige kansen die er in
het begin van de wedstrijd ontston-
den, kwamen vooral door balverlies.
In de 20e minuut kopte Hugo van Dits-
huizen de 1-0 binnen door een goed
genomen vrije trap door Tim van de
Berg. Lang kon Vorden de voorsprong
niet vasthouden, want door gepruts
werd balverlies geleden en werd de
stand weer gelijk getrokken. 1-1 In de
40e minuut werd het mooiste doel-
punt van de wedstrijd gescoord. Den-
nis Wentink speelde uit een vrije trap
Renz Cornegoor aan, die door een su-
blieme balaanname voor de verdedi-
gingsmuur langs draaide en het leder
in de verste hoek deponeerde. 2-1 Het
veld was in de tweede helft bijna onbe-
speelbaar. Dinxperlo beperkte zich tot
de bal hoog in de doelmond te plaat-
sen op hun boomlange spitsen. Dit
had direct in de tweede helft al resul-
taat, want via een kopbal werd de
stand weer gelijk getrokken. 2-2 In de
65e minuut kwam door goed doorzet-
ten van Tim van de Berg Vorden op-
nieuw op voorsprong. De bal werd af-
geslagen en Niels Siemerink mocht
tot tweekeer toe in de rebound aanleg-
gen. Een verdediger raakte de bal ver-
keerd en schoot in eigen doel. 3-2 Vor-
den was in deze fase van de wedstrijd
veel sterker en kreeg ook diverse kan-
sen. Hugo van Ditshuizen werd mid-
dels een dieptepass weggestuurd,
maar hij schoot tegen de doelman op.
Even later eindigde een combinatie
tussen Dennis Wentink en Rob Enze-
rink op de lat, doch in de rebound stel-
de Niels Siemerink Dennis Wentink in
staat de 4-2 binnen te tikken. Vorden
dacht met nog tien minuten op de
klok, dat de wedstrijd in de knip zat,
maar kwam uiteindelijk bedrogen uit.
Door balverlies scoorde Dinxperlo de
aansluitingstreffer en diep in blessure-
tijd zou het zelfs nog weer gelijk ko-
men uit een strafschop. Binnen de be-
ruchte lijnen werd naar de mening
van scheidsrechter Wichers een Dinx-
peloerse aanvaller gestopt. Ten on-
rechte ,zo bekende hij na afloop van
de wedstrijd ruiterlijk: het was een
swalbe. Voor de tweede periode titel
wordt de koppositie gedeeld door 6
clubs met 7 punten, waarvan Vorden
er een is.

UITSLAGEN
Zaterdag 2 december: 
Vorden A1 - Gaz. Nieuwland A1D: 3-1
Vorden B1 - DZSV B1: 1-2
Enter B2 - Vorden B2D: 1-9
Vorden C1 - Rohda R. C3: 7-0
Ratti C1D - Vorden C3: 1-0
Vorden D1 - Gendringen D1: 2-2
Vorden D2 - Hoven De D1: 4-0
Vorden E1 - Gazelle Nieuwland E1: 4-0
GSV '38 E1 - Vorden E2: 3-0
Vorden E3 - VIOD E5: 0-5
Rijnland E5 - Vorden E4: 0-6
Vorden E5 - DVV E11: 1-8

Zondag 3 december: 
Vorden 1 - Dinxperlo 1: 4-4
Vorden 2 - Lochem SP 2: 5-1
Vorden 3 - Warnsveldse Boys 4: 2-2
SHE 3 - Vorden 4: 2-1
Loenermark 7 - Vorden 5: 3-2

PROGRAMMA
Zaterdag 9 december: 
AZC A1 - Vorden A1 14:30; Grol B1 - Vor-
den B1 14:30; Vorden B2D - Excelsi-
or'31 B4 13:00; Zutphania C1 - Vorden
C1 11:00; DZSV D1 - Vorden D1 09:30;
Vorden F1 - VVG '25 F1; 09:00. 

Zondag 10 december: 
Vosseveld 1 - Vorden 1 14:30; Reunie 2
- Vorden 2 10:00; Witkampers 3  - Vor-
den 3 10:00; Vorden 5  - Oeken 4 09.30.

Vo e t b a l

De 2e Winnaar van het prachtige ver-
rassingspakket t.w.v. € 75,- en een
waardebon van € 20,- en de boeket
bloemen is:
Mevr. Duistermaat, Dr. C. Lulofsweg
22, 7251 XP Vorden.

Zaterdag 9 december a.s. gaan wij met
de auto en Muziek richting de Dr.C.Lu-
lofsweg 22 om de prijs uit te reiken.
Graag zouden wij het leuk vinden om
alle prijswinnaars met de postcode
7251 XP rond 16.15 uur bij de Mevr.
Duistermaat aan de Dr. C. Lulofsweg
22 te zien. Dit voor de prijsuitreiking
en een foto voor in Contact.

Deelnemers winkeliers eindejaars-
actie 2006:
Welkoop, Vorden. Sueters Speelgoed-,
Huishoud-, Kadoshop. Bakkerij Joop.
Mitra Sander Pardijs. Kapsalon Mari-
anne. Hotel Bakker. Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys. Café-
Feestzaal "De Herberg". Plaza Vorden
"Good for All". Giezen Schoenmode. Bi-
stro "De Rotonde". VVV Vorden. Visser
MOde. Roosenstein Quality Wear. An-
thony's Country Store. Ami Kappers.
Tuunte Fashion bv. Profile Bleumink.
DA Drogist Ten Kate. Fashion Corner.
Etos Barendsen. Vordense Apotheek.

Siemerink Opticien. Davorta Bloemen.
Martens. Fixet Barendsen. Keurslagerij
Vlogman. Echte Bakker Van Asselt.
Heersink Haarmode. Rabobank Graaf-
schap Noord. Dutch PC. Autobedrijf A.
Klein Brinke. Bruna Boek en Kantoor.
De Vordense Tuin. Helmink Meube-
len. Yvonne Modespeciaalzaak Jeugd.
Shell Groot Jebbink.

Eindejaarsactie VOV 2006, "Win sa-
men met je buren"
Dit jaar komt de Vordense onder-
nemersvereniging wederom met
een eindejaarsactie waarmee je he-
le buurt kan winnen.

Wanneer?? 
De actie loopt van maandag 20 novem-
ber tot en met vrijdag 15 december
2006. In deze periode kan iedere klant
bij elke ondernemer die meedoet met
deze fantastische eindejaarsactie bij
besteding vanaf ¤ 10,- de kassabon
voorzien van naam, adres, postcode en
woonplaats deponeren in een daar-
voor bestemde bus. 

De bussen staan bij: 
Visser Mode, Bruna, 
Super de Boer, 
Mitra slijterij en de Welkoop

Hoe werkt de actie??
In de postcode zit de clou. Want iede-
re zaterdag wordt 1 kassabon getrok-
ken. Deze klant heeft de hoofdprijs
van die week gewonnen en daarmee
hebben alle buren met dezelfde post-
code ook een prijs gewonnen! 

Er zullen 4 trekkingen zijn, steeds
rond 16.00 uur in De Herberg. 3e trek-
king zaterdag 9 december 2006, prijs
uitreiken 16 december (Kerstmarkt).
4e trekking vrijdag 15 december 2006,
prijs uitreiken 30 december (zaterdag).

Via het weekblad Contact worden tel-
kens de winnaars bekend gemaakt.
Wat kun je winnen??

Bij iedere trekking is er één hoofdprijs: 
een verrassingspakket twv € 75,- 
- een waardebon van € 20,- 
- een bos bloemen.

De andere winnaars (de buren) ont-
vangen een waardebon van € 20,- en
een bos bloemen.

Prijsuitreiking
De prijzen worden aan de winnaars in
hun straat uitgereikt behalve op 16 de-
cember, dan vindt de uitreiking plaats
op de kerstmarkt. In alle gevallen rond
17.00 uur.

Eindejaarsactie VOV 2006
De tweede trekking is zaterdag 2 december jl. verricht.

Zijn werk bestaat uit abstracte schilde-
rijen, die een verhaal vertellen. Met

forse streken van het paletmes ont-
staat een schilderij. De gelaagdheid
laat de fasen zien en het zoeken naar
de balans tussen kleur en compositie. 

De interpretatie wordt aan de kijker
overgelaten en geeft de hem de moge-
lijkheid zijn eigen verhaal te vertellen.
Voor meer informatie zie: 
www.gewoonkunst.nl

"Kunst in Huis"
Op zaterdag 16, zondag 17, zaterdag
23 en zondag 24 december 2006 ex-
poseer ik kleurrijke, abstracte
schilderijen, die op een unieke wij-
ze gepresenteerd worden in mijn
eigen atelier geWOONKUNST aan
de Nieuwstad 8 in Vorden.

Lisanne Rietman was bijzonder goed
op dreef door direct een A limiet bin-
nen te halen, ook werd deze door Mi-
lou Tjoonk gezwommen zij miste ech-
ter nipt de NK-limiet. Pech was er voor
Thomas Achtereekte die een B-limiet
miste door een schouderblessure des-
ondanks toch een goed PR zwom. 

Ondanks dat niet iedereen de limiet
tijd zwom werden vele persoonlijke re-
cords (totaal 18 van de 32 starts) scher-

per gesteld en kunnen op basis van
hun tijden nog worden toegelaten tot
de Gelderse A of B kampioenschap-
pen. Een compliment meer dan
waard. De A-limiet werd op de 100m
rugslag binnen gehaald door Lisanne
Rietman, Niels Tjoonk en Luuk Nij-
land, op de 100m. schoolslag door Me-
rel Wilgenhof, Milou Tjoonk en Daan
Nijland, op de 50m. vlinderslag door
Luuk Nijland en op de 100m. vlinder-
slag door Merel Wilgenhof. 

De B-limiet werd op de 100m. rugslag
binnengehaald door JudithWentink,
op de 100m. schoolslag door Sander
Wissink en op de 50m. vlinderslag
door Lisanne Rietman, Judith Wen-
tink en Britt Markerink.

Limietenjacht
Berkelduikers
De zwemmers van de Berkeldui-
kers uit Lochem gingen op zondag-
middag in Doetinchem op jacht
naar de limiet tijden voor de Gel-
derse A of B kampioenschappen,
en met succes.
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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 ...

Nu bij uw dealer:

GRATIS
opvouwbare 

OPVANGZAK
ter waarde van 45 euro

bij aankoop 

van de GE 250 

GE 250
Elektrische tuinhakselaar 

€ 499,00 
Met schuin staande trechter voor extra gebruiksgemak.

Vermogen 2,5 kW - Takdikte ca. 35 mm ø
Gewicht 25,0 kg

ACTIE!�

De Dierenbescherming Zutphen e.o. heeft ruim 1600 leden en is actief
in de gemeentes Zutphen, Lochem, Brummen en Bronckhorst. De ver-
eniging zet zich in voor het welzijn van dieren in de regio, wat onder
andere blijkt uit het bieden van noodhulp aan dieren door middel van de
Dierenambulance, sterilisatie- en castratieactie voor (zwerf)katten, het
lobbyen bij politieke partijen en het geven van voorlichting op scholen.
Hierbij wordt zij geholpen door 40 vrijwilligers en een beroepskracht.

Om de dieren te kunnen blijven helpen is de Dierenbescherming Zutphen e.o. voor
haar bestuur op zoek naar:

Secretaris m/v
De secretaris houdt zich onder andere bezig met de afdelingscorres-
pondentie, verzorgt notulen en, in samenwerking met overige
bestuursleden, is verantwoordelijk voor het jaarverslag en –plan.
NB. De ledenadministratie valt niet onder de taken van de secretaris.
De Secretaris is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren
van het regionale dierenwelzijnsbeleid.

Algemeen bestuurslid m/v
Taken kunnen in overleg en naar eigen voorkeur worden ingevuld.
Het Algemeen bestuurslid is mede verantwoordelijk voor het
ontwikkelen en uitvoeren van het regionale dierenwelzijnsbeleid.

Functie eisen:
- affiniteit met dieren en het werk van de Dierenbescherming
- regelmatig beschikbaar in de avonduren
- leeftijd vanaf 25 jaar

Het betreft in beide gevallen vrijwillige functies.

U kunt uw reactie sturen aan: Emmy Greup
Burg. Galleestraat 44
7251 EC Vorden
E-mail: emmyg@chello.nl

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Henk Leentvaar (voorzitter) op 0575-562442
Emmy Greup (secretaris) op 0575-551059

Dagschotels:
D I N S D A G  5  D E C E M B E R  T O T  E N  M E T  V R I J D A G  8  D E C E M B E R

Schotel

DINSDAG
5 DECEMBER

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

xNieuw!AFHALEN A 8,- 

(VANAF 17.OO UUR)

Wij zijn 1e kerstdag geopend vanaf 16:00 uur,  2e kerstdag geopend vanaf 14:00 uur  Reserveer tijdig!

Vis
Pasta

WOENSDAG 
6 DECEMBER

met salade 
en stokbrood

met saté

Kipfilet
DONDERDAG 
7 DECEMBER

met brie en noten, 
gebakken aardappel 

en warme 
groenten

VRIJDAG 
8 DECEMBER

met frites 
en salade

Nasi

z 8.50 z 8.50 z 8.50

Kerst
Assiëtte trois Jambon 

(Marriage van zalmtartaar en zalm mousse)

Medaillons van kalfshaas gelardeerd met spek, 
begeleid door een rode wijn-chalot saus

Zeeduivel, met witte port-sinaasappelsaus

Choco festijn (diverse lekkernij van chocola)

Pana Cotta van Röte grutze, met vanille ijs

menu
2006
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VisSpies

xVanafheden:
Iedere dinsdag :

Onbeperkt 
GAMBA’S

voor maar a 17,50 P.P. 
(vanaf 2 personen)

Iedere woensdag : 

Onbeperkt 
SPARE-RIBS

voor maar a 17,50 P.P. 
(vanaf 2 personen)

bar discotheek

‘De Zwaan’

Trendsetter

Bruin café

Grieks-Romeins terras

Flitsende discotheek

Grill-resto

‘Smikkel-corner’

Net effe gezelliger

Tapperij ‘de Zwaan’
presenteert op

zaterdag 9 december a.s.
na 15 jaar

de nog steeds populaire straatband

‘The Amazing
Stroopwafels’

Aanvang 21.30 uur

Kom op tijd, want
VOL = VOL

Spalstraat 5  7255 AA  Hengelo (Gld.)  tel. (0575) 46 12 12

Met Kerst kunt u op 1e Kerstdag
bij ons heerlijk genieten van ons

Kerstbuffet
In een sfeervolle ambiance genieten van heerlijke gerechten, zoals soepen,

diverse soorten salades, verschillende vissoorten, diverse vleessoorten en een keur
aan warme gerechten met daarbij heerlijke groenten en aardappelen.

En natuurlijk als afsluiting een fantastisch dessertbuffet met pudding
en diverse soorten ijs en slagroom.

Dit voor de prijs van € 39,50 per persoon.

U bent van harte welkom, maar wel even reserveren
want dan kunnen wij een mooie tafel voor u klaar zetten.

Voor een aperitief kunt u vanaf 17.00 uur bij ons terecht. 
Met het buffet beginnen we om 18.00 uur.

P A R T Y C E N T R U M  •  E E T - S N A C K H O E K



Koopzondag in Vorden
10 december 12.00 - 17.00 UUR

Op zondag 10 december is er koopzon-

dag in Vorden van 12.00 - 17.00 uur. De

genoemde bedrijven nemen hieraan deel:

1 ONYX MODE

3 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

4 ANTHONY'S COUNTRY STORE

5 VISSER MODE

6 DROGISTERIJ TEN KATE

7 FASHION CORNER

8 HELMINK MEUBELEN

9 KETTELERIJ BLOEMBINDERIJ

10 DUTCH PC ELECTRONICS

11 FIXET BARENDSEN

12 MM ARTS GIFTS

13 SIEMERINK JUWELIER

14 DAVORTA

15 ETOS BARENDSEN

16 YVONNE’S JEUGDMODE

17 TUUNTE FASHION

18 SFEER VAN JOSEPHINE

19 KADOSHOP SUETERS

20 MD MEUBELEN

21 MEEKS MEUBELEN

22 VORDENSE TUIN

23 BRUNA

Ook de Vordense horecaondernemers 

verwelkomen u graag:

ASYA RESTAURANT

CAFÉ REST. DE HERBERG

CAFETARIA LA PLAZA

BISTRO DE ROTONDE

HOTEL BAKKER

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

RESTAURANT OLDE LETTINK

IJSBUFFET KERKEPAD

12131415
17

1

3

67

5

22
23

19

18

21

20

4

10 8

11

9

16

DRUKWERK?
WIJ VERZORGEN HET GRAAG VOOR U

Halseweg 3
c

, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA  Vorden

Tel. (0314) 62 50 53

Fax (0314) 65 06 43
Weevers druk

Bleekstraat1, 7255 XZ Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: 
FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

AGENTSCHAPPEN

Zutphenseweg 8 • Vorden •
Telefoon (0575) 55 24 26

Markt 21 • Zelhem • 
Telefoon (0314) 62 37 06

S p i j k e r b r o e k e n
diverse modellen 99,90 69,95

w i n t e r j a c k s

30% k o r t i n g

Voor elke bestede € 25,– krijgt u 

één ijsbaanmunt kado.

vakkundig advies

complete installatie/
montage

Zutphenseweg 15   7251 DG Vorden
T 0575 552159   F 0575 552558

www.barendsen-vorden.nl

Barendsen 
HUIS - TUIN & HAARD

Ook voor:

Schuifdeuren op maat

Sierbeslag
Haarden, kachels
& Schouwen



Koopzondag in Vorden
10 december 12.00 - 17.00 UUR

Deze ijsbaanmunt kunt u van-
af vrijdag 15 t/m 28 december
te gebruiken voor o.a. 1 uur
gratis schaatsplezier. Tevens is
er de mogelijkheid om naast
de ijsbaan, in de permanente
tent een hapje of drankje te

nuttigen voor, tijdens, of na
het schaatsen of te genieten
van de andere schaatsers.

De ijsbaan zal officieel wor-
den geopend op vrijdag 15 de-
cember om 17.00 uur.

Meer informatie over de ijs-
baan en het Kolde Karmis
programma volgt binnen-
kort in de speciale Kolde Kar-
mis krant. 

De deelnemende winkeliers
aan de stunt met een munt
actie zijn te herkennen aan
een speciale raamposter.

Alvast een fijne koopzondag!

10 december 

“Stunt met een munt actie”
De Koopzondag van 10 december staat in het teken van de
actie “Stunt met een munt". Dit houdt in dat bij vele leden
van de Vordense Ondernemersvereniging u bij besteding
van een bepaald bedrag een GRATIS ijsbaanmunt krijgt
ter waarde van twee euro.

Deelnemerslijst
“Stunt met een Munt”
• Fashion Corner
• DutchPC Electronics
• Antony's Country Store
• Davorta Bloemen
• DA Ten Kate
• Visser Mode
• Sueters

• Sfeer van Josephine
• Welkoop
• Helmink
• Siemerink Opticiën
• De Herberg
• Bistro De Rotonde

Feestelijke collecties van
Esprit-EDC-Mexx-Object-G.W. etc. 
Net binnen, aantrekkelijk geprijsd!

Gaastra Jacks
Nu tot 40% korting

Gaastra pullovers/vesten
Nu vanaf 49,-

Roberto Sarto, DiGianni 
pullovers

Nu vanaf 39,-
Gerry Weber sets

Nu tot 30% korting

Habbekrats: 
NU 10-15-20-25 euro

Accessoires
20% korting

Bandolera en Summum
Nu halve prijzen

Pantalons Mac en Rosner
Nu vanaf 39,-

Pullovers Poools en Dolce Vita
Nu vanaf 29,-

Een kleine greep uit onze

opruimingsaanbiedingen:

Mexx
Nu tot 40% korting

Cecil - StreetOne - pantalons
Nu vanaf 29,-

EDC en Esprit shirts
Nu vanaf 19,-

Object blazers en rokjes 
Nu tot 30% korting
Jeans pantalons Esprit

Nu vanaf 39,-
Jacks Spoon

Nu 40% korting
Sandwich

Nu tot 30% korting

Frank Walder sets
Nu tot 30% korting

Pantalons van Zerres en Gardeur
Nu vanaf 39,-

Erfo blouses
Nu vanaf 39,-

Sandy Dress feestelijk thema
Nu 50% korting

Burg. Galleestraat 9, Vorden, tel. (0575) 55 13 81

BIJ BESTEDING VAN ELKE € 25,– ÉÉN IJSBAANMUNT KADO

Burg. Galleestraat 6b, 7251 EB Vorden, 
telefoon 0575 - 55 26 55.

UITVERKOOP

25% KORTING

OP DE GEHELE
NAJAARS/WINTER

COLLECTIE

SUETERS
DORPSSTRAAT 15 – 7251 BA  VORDEN

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
HOBBY ART.
LEKTUUR

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

Zondag

10 december

bij aankoop vanaf € 10,–

GRATIS

IJSBAANMUNT

Zutphenseweg 5 • Vorden • Tel. (0575) 55 13 34

Kerstagenda

tot 24 december fraaie
Kerstarrangementen en -accessoires

7 december Kerstworkshop

10 december Koopzondag

Gratis muntje voor de ijsbaan van de 
Kolde Karmis voor elke betalende klant



Uitneembare Wmo-bewaarbijlage

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Bronckhorst

Het Wmo-loket

Is het voor u door fysieke beper-
kingen moeilijk om u in huis te
bewegen of uw huishouding op orde
te houden? Komt u hierdoor de deur
ook nauwelijks meer uit? Zoekt u
manieren om weer actief te worden?
Vindt u het moeilijk om de weg te
vinden in bijvoorbeeld de zorg-
sector? De medewerkers van het
Wmo-loket in het gemeentehuis
hebben antwoord op al uw vragen op
het gebied van welzijn en zorg. Het
Wmo-loket is er om u te informeren,
adviseren en diensten voor u te
regelen. Mocht een andere instantie
nodig zijn, dan schakelen onze
medewerkers die voor u in. Dat
betekent dat u niet heen en weer
wordt gestuurd tussen verschillende
instanties. Met haar Wmo-loket
draagt de gemeente bij aan het doel
van de nieuwe wet: elke burger in
staat stellen mee te blijven doen aan
de maatschappij.

Wmo-steunpunten
Vanaf begin 2007 kunt u voor
informatie en doorverwijzing niet al-
leen bij het Wmo-loket in het
gemeentehuis terecht, maar komen
hiervoor in de dorpen Hummelo,
Hengelo, Steenderen, Vorden en
Zelhem ook speciale Wmo-
steunpunten.

Woonvoorzieningen
Een woningaanpassing is mogelijk
als iemand door een lichamelijke
handicap problemen in zijn of haar
woning ondervindt. Het kan gaan om
kleine aanpassingen, zoals bijvoor-
beeld het aanbrengen van handgre-
pen in de douche, weghalen van
drempels in huis, plaatsen van een
douche- en/of toiletstoel of een til-
lift, maar ook om ingrijpender ver-
bouwingen zoals het aanpassen van
het toilet of de badkamer, het ver-
breden van doorgangen of het plaat-
sen van een traplift. De gemeente
kan voor aanpassingen in uw woning

zorgen tot in beginsel een bedrag
van maximaal € 50.000,-. Het kan
zijn dat de gemeente verhuizing
naar een aangepaste woning beter
acht. In dat geval kunt u bij de
gemeente een verhuiskosten-
vergoeding aanvragen.

Vervoersvoorzieningen
Kunt u geen gebruik maken van het
openbaar vervoer als gevolg van
ziekte of beperkingen, dan kunt u in
aanmerking komen voor een
vervoersvoorziening voor de directe
woon- en leefomgeving. In het kader
van de Wmo zijn de onderstaande
vervoersvoorzieningen mogelijk. De
medewerkers van het Wmo-loket
kijken samen met u voor welke
voorziening u in aanmerking komt.

• Wmo-vervoerspas
De Wmo-vervoerspas is een voorzie-
ning waarmee u tegen een geredu-
ceerd tarief met de Regiotaxi van
deur tot deur kunt reizen. U kunt
hiervoor in aanmerking komen als u
in verband met lichamelijke en/of
psychische beperkingen lange tijd
geen gebruik kunt maken van het
gewone openbaar vervoer of de
eigen auto.

• Vergoedingen van kosten
Mocht blijken dat u om medische
redenen geen gebruik kunt maken
van de Regiotaxi, dan kunt u in
aanmerking komen voor een
vervoerskostenvergoeding om bij-
voorbeeld regelmatig een speciale
rolstoeltaxi te nemen. Dit is een vast
bedrag dat u per kwartaal op uw
bank- of girorekening krijgt. Is het
door uw handicap nodig dat uw auto
wordt aangepast? Ook hiervoor is
een tegemoetkoming mogelijk.

• Voorzieningen in natura
Verder kunt u in aanmerking komen
voor een voorziening in natura. Hier-
bij kunt u denken aan bijvoorbeeld
een scootmobiel.

Rolstoelen
Als u niet in staat bent uzelf zelf-
standig binnens- of buitenshuis te
verplaatsen, dan kunt u een rolstoel
of een aangepast vervoermiddel
aanvragen. Het moet wel gaan om
een voorziening die langdurig nood-
zakelijk is. Rolstoelen voor een kor-
tere periode dan zes maanden kun-
nen worden geleend bij een Thuis-
zorgwinkel. Ook rolstoelen voor kin-
deren, zoals duwwandelwagens,
vallen onder deze categorie.

Sportrolstoelen
Als u actief een sport beoefent en
daarvoor een sportrolstoel nodig
heeft, dan kunt u een bijdrage in de
kosten van aanschaf, reparatie, on-
derhoud en verzekering aanvragen.
De vergoeding voor een sportrol-
stoel wordt slechts eenmaal per drie
jaar verstrekt en is een vaststaand
bedrag.

Huishoudelijke hulp
Het kan zijn dat u door een beper-
king niet (meer) in staat bent zelf-
standig uw huishouden te voeren.
Als u ook geen huisgenoten heeft die
het huishouden over kunnen nemen,
komt u mogelijk in aanmerking voor
huishoudelijke hulp. Afhankelijk van
uw situatie bepaalt de Wmo-consu-
lent dan samen met u het aantal
uren huishoudelijke hulp dat u per
week nodig heeft.

Persoonsgebonden budget
De meeste voorzieningen kunt u niet
alleen in natura krijgen, maar te-
vens in de vorm van een persoons-
gebonden budget. Dat wil zeggen dat
u geld krijgt om bijvoorbeeld zelf uw

huishoudelijke hulp in te kopen. 
U moet dan meer zelf regelen, maar
kunt de zorg wel organiseren zoals 
u dat wilt. De medewerkers van het
Wmo-loket geven u graag meer
informatie over het persoons-
gebonden budget.

Eigen bijdrage
Voor de meeste individuele voorzie-
ningen geldt een eigen bijdrage. Dit
betekent dat als u bijvoorbeeld een
woningaanpassing, scootmobiel of
huishoudelijke hulp krijgt, u afhan-
kelijk van uw thuissituatie en finan-
ciële mogelijkheden, zelf een be-
paald bedrag meebetaalt aan de
voorziening. De Wmo-consulent kan
u hier meer over vertellen.

Welke voorzieningen kan de gemeente

voor u regelen?

De gemeente stuurt u op verzoek
een aanvraagformulier toe. U kunt
het formulier natuurlijk ook zelf
ophalen bij het Wmo-loket of down-
loaden via de website www.bronck-
horst.nl. De Wmo-consulent maakt
vervolgens een afspraak met u voor
een gesprek om het door u ingevul-
de formulier te bespreken. De
Wmo-consulent van de gemeente
komt zonodig bij u thuis.

Nadat uw aanvraag door de ge-
meente is ingenomen, wordt deze
mogelijk ook voorgelegd aan het
Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ). Een deskundige onderzoekt
dan of een voorziening noodzakelijk
– en zo ja – welke voorziening voor 
u de beste oplossing is. Daarna
brengt hun medisch adviseur advies
uit aan de gemeente, waarna uw
aanvraag verder wordt behandeld.

De gemeente neemt het uiteindelij-
ke besluit.

Levertijd
Voor de meeste voorzieningen geldt
een levertijd. Als de gemeente u
een voorziening verstrekt, duurt 
het enige tijd voor u erover kunt
beschikken. De Wmo-consulent 
kan u daar meer over vertellen.

Hoe vraagt u een individuele voorziening aan?

In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de
Welzijnswet, Wet voorzieningen gehandicapten en onderdelen van de Alge-
mene wet bijzondere ziektekosten (met name de huishoudelijke verzor-
ging) samengebracht. Het belangrijkste doel van de Wmo is: meedoen in de
maatschappij! Dat moet voor iedereen kunnen gelden. Voor jong en oud,
voor mensen met en zonder een beperking. De gemeente helpt u op ver-
schillende manieren om mee te doen. Eén daarvan is het geven van infor-
matie en advies. Dit kunt u krijgen bij het gemeentelijke Wmo-loket. Voor
speciale groepen kan de gemeente ook individuele voorzieningen regelen.
Meedoen is immers voor bepaalde groepen, zoals mensen met een beper-
king of een chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem niet vanzelf-
sprekend. Bij het Wmo-loket kunt u terecht voor voorzieningen als wonin-
gaanpassing, een rolstoel of vervoersvoorziening en huishoudelijke hulp.
De meeste voorzieningen kunt u bovendien niet alleen in natura, maar ook
als persoonsgebonden budget ontvangen. In deze speciale Wmo-bewaar-
bijlage vindt u onder andere informatie over het Wmo-loket, welke voorzie-
ningen mogelijk zijn en hoe de gemeente de Wmo invoert.



Wat doet het Wmo-loket:

• helpt u met al uw vragen op het terrein van welzijn en zorg

• geeft informatie over individuele voorzieningen

• helpt u met uw aanvraag voor een individuele voorziening

• bepaalt of u in aanmerking komt voor een individuele voorziening

• vertelt u hoeveel eigen bijdrage een voorziening u kost

• regelt uw voorziening in natura

• adviseert u bij uw persoonsgebonden budget

Wet maatschappelijke ondersteuning

Maar de Wmo is meer dan het loket
en de individuele voorzieningen. De
Wmo kent negen prestatievelden,
waaronder het ondersteunen van
jongeren en hun ouders, vrijwilligers
en mantelzorgers, vergroten van de
leefbaarheid in dorpen en buurten,
zorgen dat mensen met een
beperking ook mee kunnen doen,
een loketfunctie etc. Op de meeste
van deze aandachtsgebieden is de
gemeente al actief. Zo heeft de
gemeente een jeugd- en een

kernenbeleid en is het nieuwe
ouderenbeleid bijna klaar. Deze
moeten echter in het gehele Wmo-
beleid ondergebracht worden.
Hieraan gaat de gemeente in 2007
werken. In eerste instantie heeft 
de gemeente zich er met name op
gericht de nieuwe taken (het loket
en de huishoudelijke verzorging) 
die de gemeente met de wet heeft
gekregen goed uit te voeren 
vanaf 1 januari a.s.

De Wmo is meer

Het Wmo-loket van de gemeente Bronckhorst is gevestigd in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 20 in
Hengelo Gld.

De openingstijden van het loket zijn:
• maandag t/m woensdag van 08.30-15.00 uur
• donderdag van 08.30-19.30 uur
• vrijdag van 08.30-12.30 uur

Het is aan te raden om voor een persoonlijk gesprek altijd eerst een afspraak te maken.

Telefonisch is het loket bereikbaar op nummer (0575) 75 02 50. Van maandag t/m vrijdag is er telefonisch spreek-
uur van 09.00-10.00 uur,

Openingstijden Wmo-loket

Wethouders Ab Boers
en Dik Nas zijn als
portefeuillehouders
nauw betrokken bij
de invoering van de
Wet maatschappe-
lijke ondersteuning 
in Bronckhorst.

Betrokken wethouders

Prothesen en orthesen, blindenge-
leidehonden, gehoorapparaten en
dieetpreparaten regelt de zorgver-
zekeraar. Benodigde voorzieningen
die met het werk of onderwijs te ma-
ken hebben, zoals werkplekaanpas-

singen of leerlingenvervoer vallen
ook niet onder de Wmo. Hiervoor
kunt u terecht bij bijvoorbeeld
Uitvoeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen (UWV) of andere
gemeentelijke regelingen.

Welke voorzieningen worden door

anderen geregeld?

De Wmo heeft gevolgen voor inwo-
ners die gebruik maken van een
voorziening volgens de Wet voor-
zieningen gehandicapten of huis-
houdelijke zorg ontvangen volgens
de Algemene wet bijzondere ziekte-
kosten. Als de zorg of voorziening
die zij ontvangen doorloopt na 

1 januari 2007 informeert de
gemeente hen begin december via
een persoonlijke brief over de
veranderingen.

Huidige Wvg-klanten
De huidige Wvg-klanten van de
gemeente ontvangen een brief
waarin staat dat zij op dit moment
niets hoeven te doen. Pas als zij
volgend jaar een nieuwe voorziening
aanvragen, treden voor hen enkele
veranderingen op. Dan gaat bijvoor-
beeld afhankelijk van de thuis-
situatie en financiële mogelijkheden
een eigen bijdrage gelden. Ook
kunnen zij dan evt. kiezen om in
plaats van een voorziening een
persoonsgebonden budget te
ontvangen, zodat zij zelf de
gewenste voorziening kunnen
regelen.

Inwoners die huishoudelij-
ke verzorging krijgen
Voor inwoners die huishoudelijke
hulp ontvangen, regelt het zorg-
kantoor die hulp tot 1 januari 2007.

Daarna komt deze verantwoordelijk-
heid bij de gemeente te liggen. Voor
inwoners die nu al huishoudelijke
verzorging krijgen via één van de
thuiszorgorganisaties waarmee de
gemeente gaat werken, betekent dit
dat dit gewoon doorgaat na 1 januari
2007. Voor hen verandert alleen het
aanspreekpunt. Dit is vanaf dat
moment het Wmo-loket van de
gemeente en niet meer het zorg-
kantoor voor wat betreft vragen over
de hoeveelheid zorg, het aanvragen
van een nieuwe indicatie etc. Voor
vragen die rechtstreeks met de
huishoudelijke hulp te maken
hebben, is en blijft de thuiszorg-
organisatie de aangewezen
instantie.

Belangrijke verandering!
Inwoners waarvoor de huishoude-
lijke zorg nu uitgevoerd wordt door
een andere thuiszorgorganisatie
dan waarmee de gemeente gaat
samenwerken, staat voor 2007

helaas een belangrijke verandering
op stapel. Zij moeten voor medio
december een keuze maken voor
een nieuwe thuiszorgorganisatie en
de gemeente dit schriftelijk laten
weten. In de brief die zij begin
december ontvangen, staat precies
hoe dit in z'n werk gaat. De gemeen-
te begrijpt dat de keuze voor een
nieuwe zorgaanbieder een ingrij-
pende verandering kan zijn, maar 
wij garanderen dat het soort huis-
houdelijke zorg, het aantal uren zorg
en de kwaliteit van de zorg in 2007
niet verandert ten opzichte van de
hulp die u nu ontvangt, tenzij een
herindicatie anders uitwijst. Ook
voor deze groep geldt dat het 
Wmo-loket van de gemeente de taak
van het zorgkantoor als aanspreek-
punt overneemt.

Als de gemeente uw keuze voor een
nieuwe thuiszorgorganisatie heeft
ontvangen, zorgt zij ervoor dat uw
gegevens zo spoedig mogelijk bij

deze zorgaanbieder komen. De
gekozen thuiszorgorganisatie neemt
voor 1 januari a.s. contact met u op
over de voortgang van de zorg. Als
wij geen keuze van u ontvangen, zijn
wij genoodzaakt u aan één van de
drie aanbieders toe te wijzen.
Mensen die huishoudelijke hulp
krijgen, betaalden al een eigen
bijdrage. Dit loopt door na 1 januari.

Ontvangt u op dit moment huis-
houdelijke hulp via het zorgkan-
toor? En krijgt u in de brief van de
gemeente de vraag om aan te ge-
ven van welke van de drie nieuwe
thuiszorgorganisaties waarmee
de gemeente in zee gaat, u ge-
bruik wilt maken? Vergeet dan
niet uw keuze voor de nieuwe
zorgaanbieder te maken voor
medio december! Wij garanderen
u dan dat de zorg doorloopt na 
1 januari.

Hoe informeert de gemeente haar

klanten die vanaf 2007 onder de Wmo

vallen?

Voor de nieuwe taak huishoudelijke
verzorging is Bronckhorst samen
met zeven andere Achterhoekse
gemeenten via een verplichte Euro-
pese aanbesteding op zoek gegaan
naar goede thuiszorgorganisaties.
Hieruit is gekomen dat Bronckhorst
van plan is met drie organisaties in

zee te gaan: Sensire, Markenheem
en Thuiszorgservice Nederland. De
gemeente heeft voor deze zorg-
aanbieders gekozen omdat deze
zowel qua tarieven als kwaliteit van
de dienstverlening aansluiten bij de
wensen van de gemeente.

Thuiszorgorganisaties waar de

gemeente mee gaat werken

De gemeente gaat op korte termijn een Wmo-raad oprichten. In de Wmo-raad kunnen belanghebbenden (o.a. cliën-
ten en burgers) de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over het Wmo-beleid. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wmo-loket.

Meepraten over de Wmo?
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo

(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,

brandweerzaken en de afdelingen

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo

(B en w, directie, bouwen en milieu en

de afdelingen Ruimtelijke en economi-

sche ontwikkeling, Financiën en belas-

tingen, Maatschappelijke ontwikkeling,

Openbare werken, Bestuurs- en 

managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken, 

overige afdelingen tot 15.00 uur) 

vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare

orde en veiligheid, Handhaving,

Algemeen Juridische en Bestuurszaken

en Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugd-

beleid), Financiën en belastingen,

Personeel en organisatie en Facilitaire

ondersteuning 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,

Publiekszaken, Informatisering en 

automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en

vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Er gaat per 1 januari 2007 wat
veranderen bij de Regiotaxi Achter-
hoek. Wat gaat er veranderen?

• De regiotaxi verandert van naam
Per 1 januari 2007 gaat Regiotaxi
Gelderland van start. Hierin werken
Rivierenland, Achterhoek, IJssel-
streek en De Vallei samen. De bij de
meeste mensen bekende Regiotaxi
Achterhoek bestaat per diezelfde
datum niet meer.

• Er veranderen telefoonnum-
mers
Het telefoonnummer voor het re-
serveren van ritten verandert. Vanaf
1 januari 2007 belt u met (0900) 
02 76 (lokaal tarief). Er zijn reizigers
die een vaste ritreservering hebben.
Als u deze ritten ook voor 2007 wilt
reserveren, geef dit dan opnieuw
door. Dit kan tussen 18 en 31
december van dit jaar via boven-
staand telefoonnummer. Het tele-
foonnummer van de klantenservice
waar u eventuele klachten door kunt
geven wordt (026) 35 52 121.

• De haltes verdwijnen
Op dit moment zijn er een aantal
haltes waar u op afspraak opge-
haald kunt worden door de Regio-

taxi. Deze haltes verdwijnen. Vanaf 
1 januari 2007 rijdt de Regiotaxi
alleen nog van deur tot deur. Dit wil
zeggen dat u thuis opgehaald wordt
en naar de opgegeven bestemming
wordt gebracht. Wilt u meer infor-
matie of alle wijzigingen over de
Regiotaxi lezen, dan kunt u via
www.bronckhorst.nl een overzicht
downloaden. Geen internet? Geen
nood, belt u dan met het Loket Zorg
van de gemeente Bronckhorst:
(0575) 75 02 50 of kom langs bij het
Loket Zorg (Raadhuisstraat 20).

Op dit moment is er ook al een folder
van de vernieuwde Regiotaxi Gelder-
land verkrijgbaar.

• Voor wie is regiotaxi?
Het streekvervoer komt niet op alle
plaatsen in Gelderland. Daarom zijn
er Regiotaxi's. Ze zijn een aanvulling
op de voorzieningen van het open-
baar vervoer en er wordt gebruik ge-
maakt van dezelfde zone-indeling
om de reiskosten te bepalen. Met de
Regiotaxi kunt u maximaal 5 zones
reizen. De Regiotaxi is niet alleen

bedoeld voor reizigers met een 
Wvg-indicatie. Ook mensen zonder
indicatie kunnen gebruik maken
deze gecombineerde taxi voor
vervoer van deur tot deur. De
mensen met een Wvg-indicatie
reizen voor een ander tarief dan de
mensen zonder indicatie.

INFORMATIEBIJEENKOMST
Om een ieder, naast bovenstaande
schriftelijke informatie, goed te
informeren over wat er gaat veran-
deren en wat de Regiotaxi kan
betekenen, organiseert de gemeen-
te Bronckhorst in samenwerking
met het projectbureau van Regiotaxi
Gelderland ook een informatie-
bijeenkomst. Deze is op:

11 december 2006 in Partycentrum
Langeler in Hengelo Gld. van 
14.00 – 16.00 uur.

Aanmelden informatiebijeenkomst
Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Wij
stellen het op prijs als u zich
hiervoor bij de gemeente opgeeft.
Wij weten dan hoeveel bezoekers wij
kunnen verwachten. U kunt u tussen
9.00 en 15.00 uur telefonisch
opgeven bij de receptie van de
gemeente, tel. (0575) 75 02 50.

Regiotaxi Gelderland: nieuwe naam en wijzigingen
voor reizigers

Heeft u een gemeentelijk monu-
ment en wilt u nog onderhoud
plegen aan dit pand? De gemeente
heeft hiervoor een subsidie-
verordening. Deze subsidierege-
ling is bestemd voor onderhouds-
werken aan gemeentelijke monu-

menten. Dit jaar zijn er nog moge-
lijkheden voor subsidie. Meer
informatie krijgt u bij de heren
Hofs of Hagens van de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling (monumenten), 
tel. (0575) 75 03 52/53.

Subsidieverordening gemeentelijke

monumenten 2005

Rampen vallen 
niet te plannen.
Voorbereidingen wel.
Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

De Streekcommissie Achterhoek en
Liemers vergadert op 14 december
2006, van 9.30 tot 12.30 uur in het
Gemeentehuis Rijnwaarden, Markt 5
in Lobith. De vergadering is open-
baar. 
Op de agenda staan ondermeer de
volgende onderwerpen:
• investeringsbudget Landelijk

Gebied: Programmering voor de
periode 2007-2013

• evaluatie Uitvoering Reconstructie
Landelijk Gebied en voorstellen
voor vervolg

• advisering projecten D2-program-
ma en voorstellen voor vervolg

Agenda, verslag en agendapunten
zijn ook vanaf 4 december 2006
digitaal beschikbaar en te vinden op:
www.gelderland.nl/reconstructie/
achterhoek en liemers

Vergadering Streekcommissie

Achterhoek en Liemers

Wat is Koninkrijksdag en
waarom wordt het gevierd op

15 december?
Op Koninkrijksdag wordt
herdacht dat op 15 december
1954 H.M. Koningin Juliana het
Statuut voor het Koninkrijk
tekende. Dit gebeurde in de
Ridderzaal van het Binnenhof-
complex in Den Haag.

Statuut voor het Koninkrijk
Het Statuut voor het Koninkrijk

bevat de rechtsorde van het Konink-
rijk der Nederlanden. In het Statuut
is geregeld dat de landen die deel
uitmaken van het Koninkrijk, de
eigen belangen zelfstandig beharti-
gen en op voet van gelijkwaardigheid

de gemeenschappelijke belangen
verzorgen en wederkerig bijstand
verlenen.

Landen van het Koninkrijk
Op het moment van de onderteke-
ning bestond het Koninkrijk uit:
Nederland, Suriname en de Neder-
landse Antillen. Nu maken deel uit
van het Koninkrijk: Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba.

Meer weten?
Wilt u meer weten over wanneer en
op welke manier je mag vlaggen,
kijk dan op onze website
www.bronckhorst.nl onder 
infobalie/vlaginstructie.

U mag weer vlaggen op

Koninkrijksdag 

op 15 december a.s.



Openbare bekendmakingen

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

In mei heeft de gemeente naar
5.000 inwoners vragenlijsten
verzonden. In het onderzoek is
inwoners van Bronckhorst
gevraagd naar onder andere veilig-
heidsgevoelens, buurtproblemen,
preventiemaatregelen en het func-
tioneren van de gemeente en de
politie. De uitkomsten gebruikt de
gemeente voor haar veiligheidsbe-
leid dat medio 2007 klaar moet zijn. 

Hierin geeft de gemeente aan hoe zij
op verschillende terreinen de veilig-
heid van haar burgers wil waar-
borgen en komt de gemeente ook
met een concrete aanpak van be-
paalde zaken die uit het onderzoek
naar voren kwamen. In de enquête is
ook specifiek gevraagd naar sugges-
ties voor het veiligheidsbeleid. 1.765
mensen hebben de enquête ingevuld
en teruggestuurd. Dit is 35,3%. "Een
hoge respons voor een schriftelijk
onderzoek. Hieruit mag geconclu-
deerd worden, dat de betrokkenheid
van de inwoners groot is en daar zijn

we blij mee", aldus burgemeester
Henk Aalderink. B en w hebben het
onderzoek op 28 november jl.
besproken en in de raad komt het
tijdens de vergadering van januari
aan de orde. Hieronder hebben we
een aantal belangrijke resultaten
van de enquête in enkele rubrieken
op een rij gezet:

Veiligheidsgevoel en buurt-
problemen
• in Bronckhorst geeft 86.4% van de

inwoners aan zich zelden of nooit
onveilig te voelen

• van de inwoners geeft 10.6% aan
zich regelmatig tot vaak zorgen te
maken over de omvang van de
criminaliteit binnen de gemeente-
grenzen

• de meest genoemde reden voor
onveiligheidsgevoelens is overlast
van rondhangende jeugd (38.4%)

• in de gemeente zijn inbraken in
woningen, overlast van jongeren
en vernielingen aan auto's de drie
belangrijkste voorvallen

• te hard rijdende auto's is het
belangrijkste specifieke verkeers-
voorval in de gemeente Bronck-
horst

• ten aanzien van het leefmilieu is
overlast door hondenpoep het
meest voorkomende probleem in
de gemeente Bronckhorst

• in de gemeente Bronckhorst
maakt 22.8% van de bewoners
geen melding van door hen gecon-
stateerde milieuproblemen

• van de inwoners van Bronckhorst
geeft 78.3% aan zich (enigszins)
betrokken te voelen bij de eigen
woonbuurt

• het functioneren, het optreden en
de beschikbaarheid van de politie
gaf geen opmerkelijke verschillen
tussen de plaatsen in Bronckhorst
te zien

Criminaliteitsbeeld
• de meest genoemde delicten zijn

vernielingen aan auto's, fiets-
diefstal, overige vernielingen en
diefstal uit auto's

• van diefstal uit een woning werd
het meest en wel in 89% van de
gevallen aangifte gedaan

• van oplichting, doorrijden na een
aanrijding, mishandeling, overige
diefstal, vernieling aan een auto,
poging tot inbraak en overige
vernielingen werd in meer dan de
helft van de gevallen bij de politie
geen aangifte gedaan

• in 63.6% van de gevallen geven
slachtoffers, die wel aangifte
hebben gedaan, als reden voor het
doen van aangifte op 'dat de dader
gepakt moet worden'

• gemiddeld 10.4% neemt geen
maatregelen ter voorkoming van
misdrijven

• 's avonds laat 74.8% een buiten-

licht branden, al dan niet met een
bewegingsdetector

Algemene beoordeling van
gemeente en politie
• van de inwoners van de gemeente

Bronckhorst oordeelt 88.5%
positief over de frequentie,
waarmee het huisvuil wordt
opgehaald

• 56% is positief over de frequentie,
waarmee de dienst Openbare
werken straten, plantsoenen en
straatverlichting onderhoudt

• (zeer) tevreden over de bereik-
baarheid van de gemeente voor
klachten, informatie of wensen is
26.5%

• (zeer) ontevreden over de bereik-
baarheid van de gemeente voor
klachten, informatie of wensen is
11.7%

• van de ondervraagden vindt 24.5%
dat de politie bescherming biedt

• 46.8% van de inwoners is van
mening dat je de politie te weinig
in de buurt ziet.

• van de respondenten zegt 47%
(zeer) tevreden te zijn over het
optreden van de politie.

Suggesties voor veiligheidsbeleid
Zoals gezegd is de geënquêteerden
gevraagd naar suggesties voor het
veiligheidsbeleid. De volgende
suggesties zijn het meest genoemd:
• meer politie op straat en politie-

optreden
• beter onderhoud gemeentegroen
• snelheidsverminderende maat-

regelen
• verkeersinrichting en -veiligheid

verbeteren
• openheid naar burgers
• controle op verkeer
• toezicht op stappende jeugd

Resultaten Veiligheidsscan gemeente Bronckhorst
bekend

Het gebeurt nog erg vaak dat er
mensen bij de Publieksbalie
komen voor een rijbewijs en niet
weten dat zij een Verklaring van
geschikheid nodig hebben. Sinds 
1 januari 2005 heeft u namelijk
voor de rijbewijscategorieën 
C, D, CE en/of DE (bus en vracht-
auto) een Verklaring van
geschikheid nodig.

De Verklaring van geschikheid kunt
u aanvragen bij het CBR (Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)
d.m.v. het insturen van het formu-
lier Eigen verklaring. Dit formulier
kunt u kopen bij de gemeente.
Samen met dit formulier stuurt u
ook een geneeskundig verslag
mee. Dit geneeskundig verslag
moet worden ingevuld door een
arts van de Arbo-dienst. U kunt zelf
een Arbo-arts kiezen. Op de
website www.arboned.nl staan de
adressen van de dichtsbijzijnde
Arbo-diensten in de regio.

Vervolgens krijgt u van het CBR
schriftelijk bericht. Met deze brief
gaat u naar de publieksbalie van de
gemeente. U neemt één pasfoto
(die aan de nieuwste eisen voldoet)
en uw oude rijbewijs mee.

De kosten voor de medische keu-
ring zijn op dit moment € 76,50.
Deze kosten zijn voor rekening van
de aanvrager. Het formulier Eigen
verklaring kost € 19.00.

Verklaring van

geschiktheid

nodig bij de

rijbewijs-

categorieën 

C, D, CE en DE

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Achter-Drempt, hoek Zutphen-Emmerikseweg en Zomerweg, hoek Torenallee en Broekstraat,

Zomerweg, permanent plaatsen van spandoeken, dhr. M.J. Wenneker, namens 'Allez 4 Kids'
• Baak, aanvraag drank- en horecavergunning voor de inrichting Hofstraat 1, kantine v.v. Baakse

Boys, voetbalvereniging Baakse Boys
• Halle, aanvraag aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in café Lovink, 1 januari

t/m 31 december 2007
• Halle, café rest. zaal Nijhof, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari

t/m 31 december 2007, C. Hitpass
• Hengelo Gld., aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m 31 decem-

ber 2007, J.M.H. Wolbrink
• Hengelo Gld., cafetaria Langeler, aanwezigheidsvergunning voor behendigheidsautomaat, 

H. Langeler
• Hengelo Gld., centrum, ontheffing geluid, 24 uur storten van beton, week 2 en/ of 3, WBC

aannemingsbedrijf BV
• Hengelo Gld., huis aan huis verkoop loten, 23 december 2006, voetbal- en atletiekvereniging

Pax
• Keijenborg, Sint Janstraat 6 (dorpshuis de Horst), nieuwjaarsbijeenkomst, 1 januari 2007 van

01.00 tot 06.00 uur, dhr. P.H.M. Seesing
• Steenderen, J.F. Oltmanstraat 5 (café Heezen), nieuwjaars disco, 1 januari 2007 van 00.00 tot

05.00 uur, dhr. G.J. Heezen
• Vorden, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in café Uenk, 1 januari t/m 

31 december 2007, A.N.G. Rust
• Vorden, acht-kastelen mini-marathon, 11 maart 2007 van 10.00 tot 16.30 uur, A.V. Hanzesport

Zutphen
• Vorden, afsluiten van Het Jebbink, 11 maart 2007 van 10.00 tot 16.30 uur, A.V. Hanzesport

Zutphen
• Vorden, Dorpsstraat 10 (café de Herberg), nieuwjaarsparty, 1 januari 2007 van 01.00 tot 

05.30 uur, mevr. H. Hendriksen
• Vorden, Stationsweg 24, aanvraag drank- en horecavergunning, BT Horeca BV
• Wichmond, café d'n Olden Kriet, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 

1 januari t/m 31 december 2007, J.B. van Herwaarden
• Zelhem, Museum Smedekinck, midwinterhoorn blazen, 30 december 2006 van 13.00 tot 

17.00 uur, Oudheidkundige Vereniging/museum Smedekinck
• Zelhem, museumboerderij Smedekinck, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 decem-

ber 2006, mevrouw H.J. Hof-Radstake
• Zelhem, Pluimersdijk, instellen stop-/parkeerverbod, 30 december 2006 van 12.00 tot 

17.00 uur, Oudheidkundige Vereniging/museum Smedekinck

Bouwvergunningen
• Halle, Wolfersveenweg naast huisnr. 14, plaatsen overheaddeur opslagruimte
• Hengelo Gld., Kerkekamp 47, bouwen garage/berging
• Toldijk, Lamstraat 14, gedeeltelijk veranderen schuur
• Vorden, Almenseweg 26, gedeeltelijk vergroten woning met een serre
• Vorden, Eikenlaan 15A, plaatsen mast t.b.v. telecommunicatiedoeleinden
• Vorden, Mosselseweg 1, plaatsen dakkapel aan voorzijde voorhuis woning
• Vorden, Schuttestraat 26, gedeeltelijk vernieuwen/vergroten ligboxenstal
• Vorden, 't Heegken 5, plaatsen dakkapel aan noordzijde woning
• Vorden, Wildenborchseweg 20, plaatsen zwembad
• Zelhem, Blekweg, 'De Vinkenkamp' kavel 4, bouwen woning
• Zelhem, Koeriershoek 14, vergroten woning door uitbouwen keuken

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Leeuwencamp en Bobbinkstraat, voor herinrichting van de als openbare ruimte bestem-

de gronden, geldend bestemmingsplan 'Baak-Toldijk 1992'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 december 2006 t/m
2 januari 2007 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.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de
ontwerpbesluiten schriftelijk naar voren brengen bij b en w.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., achter Vordenseweg 28, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1984'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 december 2006 t/m

Voorgenomen vrijstellingen
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17 januari 2007 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 gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbesluit (art. 11 mon. verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf 7
december 2006 t/m 17 januari 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter
inzage:

• Olburgen, Olburgseweg en Capellegoedweg, aanvraag monumentenvergunning voor de
restauratie van de kerkhofmuur en de plaatsing van een nieuw smeedijzeren hekwerk

• Toldijk, Lamstraat 14, aanvraag monumentenvergunning voor de sloop van de aangebouwde
stal

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 18 januari 2007. Indien u dat wenst worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. 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 (ontvan-
kelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 22 november 2006:
• Halle, innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen en stroopwafels van 1 t/m 

31 december 2007, supermarkt Hesselink
• Hengelo Gld., Spalstraat 21, innemen van standplaats voor de verkoop van oliebollen,

appelflappen e.d., 30 december 2006, bakkerij Hengelo Gld.
• Vorden, Stationsweg 24, aanvraag drank- en horecavergunning, BT Horeca BV te Vorden
Verzonden 27 november 2006:
• Vorden, Marktplein, plaatsen ijsbaan, 11 t/m 30 december 2006, Vordense Ondernemers

Vereniging
• Vorden, ijsbaan marktplein, tijdelijke reclame, 15 t/m 30 december 2006, Vordense Onder-

nemers Vereniging
• Vorden, parkeerverbod marktplein van 11 t/m 31 december 2006, afsluiten Dorpsstraat vanaf

rotonde tot aan de Kerkstraat op 15, 22 en 29 december 2006, Vordense Ondernemers
Vereniging

• Vorden, Dorpsplein, tijdelijke gebruiksvergunning, 15 t/m 31 december 2006, Vordense
Ondernemers Vereniging

• Vorden, ijsbaan op het marktplein, ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, 15 t/m 
29 december 2006, A.J.A. Sueters

• Vorden, marktplein, kerstmarkt, 16 december 2006 van 12.00 tot 19.00 uur, Vordense Onder-
nemers Vereniging

• Vorden, kerstmarkt op het marktplein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 16 decem-
ber 2006, A.J.A. Sueters

• Vorden, Dorpsstraat, Zutphenseweg, Raadhuisstraat, Burg. Galleestraat, plaatsen van kerst-
bomen inclusief verlichting en plaatsen kerstklok voor de kerk van 11 t/m 30 december 2006,
plaatsen grote boom van 11 december t/m 6 januari 2007, V.O.V.

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art .10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp.
5.4.1 APV)
Verzonden op 5 december 2006:
• Baak, Schooldijk 4, voor verbranding nabij de Bonte Koeweg
• Steenderen, Kon. Julianalaan 41, voor verbranding nabij de Bronkhorsterweg
• Vorden, Mispelkampdijk 7, voor verbranding nabij de Mispelkampdijk 7
• Vorden, Ruurloseweg 30, voor verbranding nabij de Ruurloseweg 30
• Zelhem, Boldijk 3, voor verbranding nabij de Boldijk 6
• Zelhem, Keijenborgseweg 1, voor verbranding nabij de Keijenborgseweg 1

Kapvergunningen
Verzonden op 1 december 2006:
• Vorden, Beatrixlaan 6, vellen van één rode esdoorn. Geen herplantplicht
• Baak, van der Heijenstraat 5, vellen van één apenboom. Geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen, N.B.v.P. Vrouwen van Nu, organiseren een kerstmarkt op het Burgemeester

Buddingh'plein op 13 december 2006. Hiervoor wordt het gedeelte van het Burgemeester
Buddingh'plein vanaf de J.F. Oltmansstraat tot Hotel-Restaurant Heezen op die dag van 
14.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, de heer Rodink van Kasteel Vorden organiseert een kerstfair van 7 t/m 10 december
2006. Hiervoor wordt de Horsterkamp vanaf de Schuttestraat tot aan de 'boerderij' tijdens die
periode afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Ook geldt voor die periode
een parkeerverbod op de Horsterkamp, ingang naar het kasteel

• Vorden, Ondernemers Vereniging Vorden organiseert de Kolde Karmis van 11 t/m 31 december
2006. Hiervoor wordt de Dorpsstraat, tussen de Zutphenseweg en de Insulindelaan, op 15, 22
en 29 december 2006 van 06.00 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer. Er geldt een parkeerverbod op het marktplein, aan de Dorpsstraat, van 11 t/m
31 december 2006. Op 16 december 2006 wordt bovendien de Kerkstraat, vanaf huisnr. 9 tot de
Insulindelaan afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, VolkerRail Services pleegt onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang aan
de Brandenborchweg op 5 december 2006. Hiervoor wordt het gedeelte van de Brandenborch-
weg vanaf de Rommelderdijk tot aan de Ruurloseweg op die dag van 10.00 tot 15.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, VolkerRail Services pleegt onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang aan

de Kostedeweg in de nacht van 13 op 14 december 2006. Hiervoor wordt het gedeelte van de
Kostedeweg vanaf de Bekmansdijk tot aan de Ruurloseweg in die nacht vanaf 23.00 tot 06.00
uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

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

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

Verleende vergunningen

B en w hebben een kapvergunning verleend voor 1
bruine beuk aan de Markt in Zelhem. De boom heeft
een slechte conditie en vitaliteit en kan om veilig-
heidsredenen niet behouden blijven. Omdat deze
boom zeer beeldbepalend is en op de lijst staat van
monumentale bomen is hiervoor de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure (artikel 3.4
Algemene Wet Bestuursrecht) gevolgd. Twee
ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot het
wijzigen van het concept besluit.

Aan de vergunning is een herplantplicht verbonden van 1 plataan. In de periode van 4 december
2006 t/m 15 januari 2007 kunnen rechtstreeks belanghebbenden beroep instellen bij de
Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. De stukken liggen
tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Openbare werken. In 
het beroepschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, de gemotiveerde gronden van het
beroep en uw ondertekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te
voegen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschildigd. Als de rechter 
u gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Het beroepschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een voor-
lopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Kapvergunning verleend

bruine beuk Markt Zelhem

Verkeersbesluit instellen éénrichtingsverkeer
B en w hebben besloten éénrichtingsverkeer in te stellen op de Nijverheidsweg in Steenderen.
Deze maatregel zorgt voor een veilige in- en uitrit voor het vrachtverkeer van en naar het aardap-
pel sorteerbedrijf en is noodzakelijk voor een goede en veilige verkeersafwikkeling op de
Nijverheidsweg.

Dit verkeersbesluit ligt van 6 december 2006 t/m 16 januari 2007 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken via tel. (0575) 75 03 67.

Verkeersbesluiten

Vaststelling wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Steenderen
2006 Dambroek 5 te Baak'
B en w hebben op 28 november 2006 het wijzigingsplan 'Bestemmingsplan buitengebied
Steenderen 2006 Dambroek 5 te Baak' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de agrarische bestemming van het perceel
Dambroek 5 in Baak in een woonbestemming en een splitsing van de voormalige agrarische
bedrijfswoning en de daarmee in verbinding staande agrarische bedrijfsgebouwen in twee
zelfstandige woningen.

Tegen dit vaststellingsbesluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekend-
making van dit besluit, schriftelijk berioep instellen bij de bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor een dergelijk verzoek is
griffierecht verschuldigd.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2005;
Lamstraat 14 te Toldijk'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2005; Lamstraat 14 te Toldijk' (wijzigingsplan
artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening) is onherroepelijk geworden.

Het plan heeft betrekking op de planologische splitsing van een voormalige agrarische dienst-
woning.

Bestemmingsplannen
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Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Aangezien het plan thans onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.

Harmonisatie beleidsregels Bronckhorst
Per 3 april 2000 is een wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Deze
wijziging biedt gemeentebesturen ruimere mogelijkheden om vrijstelling te verlenen van gelden-
de bestemmingsplannen. Op die manier kunnen minder ingrijpende projecten sneller gereali-
seerd worden. Voor de planologische kruimelgevallen ligt die vrijstellingsbevoegdheid bij b en w.
Artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO) geeft aan in welke gevallen b en w
van die bevoegdheid gebruik kunnen maken.

De meeste van de voormalige gemeenten in Bronckhorst hadden voor de toepassing van deze
vrijstellingsbevoegdheid beleidsregels opgesteld. B en w willen ook voor Bronckhorst beleids-
regels voor de behandeling van dit soort verzoeken vaststellen, om aan te geven hoe zij in het
algemeen met dit soort vrijstellingsverzoeken wensen om te gaan (harmonisatie beleidsregels).

Bebouwde kom en buitengebied
Artikel 20 BRO maakt een onderscheid tussen mogelijkheden binnen- en buiten de bebouwde
kom. Gebruikswijzigingen van opstallen (zonder dat er verbouwingen spelen!) zijn beperkt tot het
gebied binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom zijn de uitbreidingsmogelijkheden via
deze vrijstellingsmogelijkheid aanzienlijk minder dan binnen de bebouwde kom. Op kaarten,
behorende bij de beleidsregels, geven b en w de grenzen van de diverse bebouwde kommen van
Bronckhorst aan, zoals die gelden voor de toepassing van dit vrijstellingenbeleid.

Voor het buitengebied gebruiken b en w het beleid in het op 27 april 2006 vastgestelde bestem-
mingsplan 'Buitengebied Bronckhorst, Hengelo en Vorden' als kader voor het toepasssen van de
vrijstellingsmogelijkheid artikel 19, lid 3. B en w kunnen (soms zelfs : moeten) – mits goed gemo-
tiveerd – afwijken van deze beleidsregels. Dit zullen evenwel uitzonderingen zijn.

De ontwerpbeleidsregels liggen van 7 december 2006 t/m 17 janauri 2007, gedurende opening-
stijden, voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO).

Zienswijzen
Tot en met 17 januari 2007 kunt u uw zienswijze over deze ontwerpbeleidsregels, bij voorkeur
schriftelijk, kenbaar maken aan b en w.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u ook terecht op de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, tel. (0575) 75 03 70.

Beleidsregels artikel 19, lid 3 Wet op de

Ruimtelijke Ordening (planologische kruimelgevallen)

M.E.R. Beoordelingsbesluit (art. 7.8d vierde lid Wm)
Voor de locatie aan de Lindeseweg 16 in Vorden is een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling
ingediend. In de nieuwe situatie wordt het bedrijf uitgebreid waardoor er 56.665 stuks pluimvee
gehouden gaan worden. Ingevolge de Wet milieubeheer moet worden beoordeeld of een milieu-
effectrapport moet worden gemaakt. Na beoordeling van de diverse milieuaspecten is ons
gebleken dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu of bijzondere omstandigheden
zijn die een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 7 decem-
ber 2006 t/m 24 januari 2007 tijdens de openingstijden ter inzage het besluit dat een milieu-
effectrapportage niet noodzakelijk is voor wijziging en uitbreiding van de pluimveehouderij aan
de Lindeseweg 16 in Vorden.

De beslissing inzake M.E.R. beoordeling is niet vatbaar voor bezwaar, tenzij deze beslissing de
belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Deze belanghebbenden kunnen gedurende de
bovengenoemde periode, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w van Bronckhorst,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Withagen van de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 03 15.

Wet milieubeheer

Het ontwerp voor de herinrichting van de Leeuwencamp, Bobbinkstraat en Pastoriestraat in
Baak ligt vanaf 5 december 2006 t/m 16 januari 2007 ter inzage.

Mogelijkheid voor indienen van uw zienswijze op het conceptontwerp
U kunt uw zienswijze op dit conceptontwerp t/m 16 januari 2007 indienen. Belangstellenden
kunnen de stukken bekijken bij de afdeling Openbare werken op het gemeentekantoor.

Kapvergunning
Ook de verleende kapvergunning voor het vellen van 39 bomen langs genoemde wegen ligt ter
inzage. Deze vergunning is verleend op 28 november 2006. Voor de mogelijkheden tot bezwaar
kunt u de gebruikelijke procedure volgen.

Herinrichting Leeuwencamp, Bobbinkstraat en

Pastoriestraat in Baak

De raad van de gemeente Bronckhorst heeft in zijn openbare vergadering van 23 november 2006
de 'Brandbeveiligingsverordening gemeente Bronckhorst 2006' vastgesteld.

De verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Bestuurs- en managementondersteuning en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking de dag na die van de bekendmaking.

Brandbeveiligingsverordening

De van oorsprong boerenkapel, opge-
richt in 1948, speelt, onder leiding van
dirigent Paul Mensink, marsen en wal-
sen, maar vooral vele soorten polka's.
Iedere keer weer weten de Knollen-
trekkers met hun Egerländermuziek,

muziek waar een feestelijk tintje over
hangt, er iedere keer weer een leuk en
geslaagd optreden van te maken.
Daarnaast zal het optreden worden af-
gewisseld met een "kampioenschap"
boomstamzagen. Hierin staat de ge-

zelligheid centraal en gaat het niet in
de eerste plaats om het wedstrijdele-
ment. Entreebewijzen (inclusief koffie
en krentenwegge) zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Café Restaurant
"de Herberg" en Bistro "de Rotonde". 

Meer informatie zie de advertentie
elders in dit Contact of kijk op:
www.knollentrekkers.tk

zondag 17 december

Frühshoppen in Vorden

Op zondag 17 december, aanvang 11.00 uur, geven "de Knollentrekkers"
uit het Gelderse Borculo een frühshopconcert in de gezellige Kolde
Karmis feesttent op het marktplein in Vorden. Altijd actueel

en inter-actief:
www.contact.nl



Varsseveldseweg 55, 7131 JA  Lichtenvoorde

Tel./Fax 0544-371509

www.francine.nl    info@francine.nl

COSMETISCH INSTITUUT HUIDVERBETERING, -VERZORGING

PERMANENTE MAKE-UP

IPL ONTHARING

Cosmetisch Instituut Francine
30 jaar

en daarom vieren we feest

30 Jaar vertrouwen is niet niks en daarom bieden wij iemand een metamorfose aan.

Huidverjonging/pigment en couperoseverbetering.

Verzorgingsproducten voor thuis.

Eventuele huidonregelmatigheden verwijderen

zonodig permanente make-up/tanden bleken

en tot slot nog lekker naar de kapper.

Wilt u kans maken op dit unieke aanbod, stuur of mail uw gegevens zoals naam/adres/woonplaats/geboortedatum,
telefoonnummer met een recente pasfoto en de reden waarom u voor deze metamorfose in aanmerking wilt komen.

U kunt zich aanmelden t/m 23 december 2006. Begin januari 2007 wordt er bekendgemaakt wie de gelukkige is.
Na 3 maanden wordt deze metamorfose op onze volgende info-dag zaterdag 14 april 2007 gepresenteerd.

Aktie gehele jubileumjaar 2007
* 2 Voor de prijs van één

Maak voor 2 personen een afspraak uit ons assortiment behandelingen en
u betaalt er slechts één!

* m.u.v. laser/permanente make-up en reeds lopende akties

* Happy Hour
Iedere vrijdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur.

Als u tijdens dit uur een afspraak maakt of producten koopt, ontvangt u 15% korting.
* m.u.v. reeds lopende aanbiedingen of afgeprijsde artikelen.

Kijk voor maandelijkse acties 2007 op onze website: www.francine.nl

Wij hopen dat 2007 voor iedereen een

gelukkig, gezond,

stralend en rimpelloos

jaar gaat worden.
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is een winkel met een

uitgebreid assortiment

in vrijetijdskleding.

Wij voeren o.a.

de volgende merken:

■ G-star

■ Levi’s

■ Pall Mall

■ N.T.S.

■ Only

■ 10Feet

■ Dept

■ Relakz

■ Pepe

Onze winkels zijn

gevestigd in Vorden

en Zelhem.

Fashion Corner is een winkel in vrijetijdskleding 
in het midden/hoog segment, waar bekende merken
op het gebied van dames-heren en jeans verkocht
worden. Fashion Corner onderscheidt zich door 
steeds wisselende collecties en waar service hoog 
in het vaandel staat.

Wij vragen op korte termijn voor ons filiaal in Vorden
een

verkoopmedewerker m/v
voor ca. 30 uur per week.

De persoon die wij zoeken:

Is bekend met het modevak.

Kan zelfstandig werken.

Is enthousiast en bereid de handen uit de mouwen 
te steken.

Is flexibel en commercieel ingesteld.

Spreekt het bovenstaande je aan, 
reageer dan binnen 10 dagen schriftelijk, 
liefst met foto, naar:

Zutphenseweg 8
7251 DK  Vorden

Wanneer:
vrijdag 8 t/m zondag 10 december 2006

Openingstijden:
11.00 - 18.00 uur

Entree:
€ 9,00, kinderen tot 12 jaar € 4,00

Informatie:
0575 - 55 06 84

Adres:
Kasteel Vorden
de Horsterkamp 8
Vorden

www.kasteelvorden.nl
info@kasteelvorden.nl

KERSTFAIR
OP

KASTEEL
VORDEN

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
F (0575) 44 10 35

E bierkaai@hetnet.nl
I www.debierkaai.nl

DDARTS

BILJART

PARTYRUIMTE
-van 20 tot 100 personen-

TTHEMABUFFETTEN
-van stamppot tot tapas-

VVOLOP LIVE MUZIEK
-van trekzak tot stratocaster-

BBIERTUIN MET TERRAS
-30 soorten bieren-

KKROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

PARTYCAFE

Hotel Bakker 
Café Restaurant “De Herberg” 

  Bistro “De Rotonde” 
Restaurant “’t Olde Lettink”

Op 22 en 23 december organise-
ren wij voor de 2e maal het

KOLDE KARMIS  
TENTFEEST!!

Het gezelligste midwinter feest 
van de achterhoek. 

Kaarten zijn nu in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij; 

De Herberg en ’t Olde Lettink 
0575-552243      -    0575-554001  

Vrijdagavond  7,50 

Zaterdagavond 10,- 

Passepartout 15,- 

José la Croix 
Verpleegkundig

Overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak
Tel. 0575 - 56 03 81 

Veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraar
Praktijk onder meer i.s.m. het Kruiswerk in
Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen / Groenlo

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

• 50% Korting op 
• Notentaartje van € 2.19 nu  € 1.09
• Kilo Verse worst of Saucijzen
• van € 5.49 nu  € 2.99
• Reuze rozijnenbollen € 0.99
• Gratis Honig Hacheemix
• bij aankoop van zak hutspot 
• + pakje hacheevlees

Openingstijden Edah lekker en laag Hengelo:
Maandag van 8.00 tot 20.00 uur. Donderdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur. Vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Woensdag van 8.00 tot 20.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

DEZE WEEK



De betaling van uw
zorgverzekering

Wat betaalt u voor uw zorgverzekering?
De verschillende posten nog een keer voor u op
een rij gezet:

Wat kost de zorg-
verzekering?
Premie
Iedereen vanaf 18 jaar betaalt voor

de zorgverzekering elke maand een

vast bedrag aan zijn zorgverzekeraar.

Dat is de nominale premie. Kinderen

onder de 18 jaar zijn gratis verzekerd.

De nominale premie verschilt per

verzekeraar.

Inkomensafhankelijke bijdrage
Daarnaast betaalt u een in-

komensafhankelijke bijdrage. Hoe

hoger uw inkomen, hoe hoger de bij-

drage. Er zit wel een maximum aan.

De inkomensafhankelijke bijdrage

wordt automatisch ingehouden van

uw loon of de uitkering. Maar: de

werkgever betaalt u de ingehouden

bijdrage terug. Over die vergoeding

moet u belasting betalen. De ver-

goeding geldt ook voor de meeste

uitkeringen. Hierin verandert niets

in 2007. Meer informatie vindt u op

www.belastingdienst.nl.

In 2007 betaalt u voor de inkomens-

afhankelijke bijdrage, net als dit jaar,

6,5% of 4,4% over het ‘bij drage-inko-

men’. Het bijdrage-inkomen bedraagt

maximaal c 30.623. Vergoedt uw

werkgever of uit keringsinstantie deze

bijdrage, dan betaalt u 6,5%.

Moet u zelf uw bijdrage betalen,

omdat uw uitkeringsinstantie de

bijdrage niet vergoedt of omdat u

niet in loon dienst bent, dan betaalt

u 4,4%. AOW-ers betalen wel 6,5%

maar krijgen geen vergoeding, omdat

de hoogte van de uitkering vorig jaar

is aangepast.

No-claim
Ook in 2007 geldt de no-claim-

regeling: bij weinig of geen zorgkos-

ten krijgt u geld terug. Maakt u in heel

2007 geen zorgkosten, dan krijgt u

u 255 terug. Dat bedrag wordt minder

als u wel kosten maakt. De kosten

van de huisarts, verloskundige zorg

en kraamzorg tellen daarbij niet mee.

De no-claim geldt niet voor kinderen

onder de 18 jaar. Zij zijn namelijk

gratis verzekerd.

Hoe krijgt u
fi nanciële
tegemoetkoming?
Zorgtoeslag
Als u nu al zorgtoeslag ontvangt,

hoeft u niets te doen. U krijgt dan

automatisch bericht. Uiterlijk

31 december ontvangt u een brief

van de Belastingdienst/Toeslagen

met het bedrag van uw toeslag voor

2007.

Heeft u nog geen zorgtoeslag, maar

wilt u voor 2007 wél zorgtoeslag

aanvragen? Dan kunt u dat doen bij

de Belastingdienst/Toeslagen. Dat

kan op twee manieren. U kunt het

formulier aanvragen bij de Belasting-

Telefoon (0800-0543) of downloaden

van www.toeslagen.nl. Daar kunt u

ook uitrekenen hoeveel zorgtoeslag

u ongeveer gaat krijgen. Voor het

jaar 2007 kunt u tot 1 april 2008

zorgtoeslag aanvragen. Zorgtoeslag

voor 2006 kunt u nog tot 1 april 2007

aanvragen.

Aftrek via uw belastingaangifte
Met hoge zorgkosten kunt u bij de be-

lastingen aftrek van ziektekosten krij-

gen. Denk daarbij aan uitgaven voor

ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie,

ouderdom of overlijden, maar ook de

premie zelf kunt u aftrekken.

Heeft u een laag inkomen en

betaalt u weinig belasting? Dan

heeft u weinig of geen voordeel van

aftrekposten. Voor deze mensen

is er de Tegemoetkomingsregeling

buitengewone uitgaven. Soms zijn de

totale premiekosten al voldoende om

geld van de Belastingdienst terug te

kunnen krijgen.

Denkt u dat deze regeling ook voor u

geldt? Dan moet u belastingaangifte

doen. De tegemoetkoming wordt dan

automatisch uitbetaald.

Meer informatie over de compensa-

tieregelingen staat op de website van

de Belastingdienst

(www.belastingdienst.nl). Ook kunt

u bellen met de Belastingtelefoon

(0800–0543). De brochure ‘Ik heb

wat, krijg ik ook wat?’ laat alle com-

pensatieregelingen voor ouderen en

mensen met een chronische ziekte of

handicap zien. Wanneer kunt u geld

terug krijgen en hoe werkt dat? U

leest daarin welke regelingen er zijn,

hoe ze ‘werken’ en waar u terecht

kunt voor meer informatie of een aan-

vraag. De brochure vraagt u gratis

aan bij Postbus 51 (0800-8051 of via

www.postbus51.nl).

Veelgestelde vragen
Ik ga in het buitenland werken. Hoe zit
dat met mijn zorgverzekering?
Als u woont of werkt in het buitenland,

of uw werkgever is in het buitenland

gevestigd, dan gelden er speciale

regels. Meer informatie hierover vindt

u op

www.buitenland.cvz.nl.

Ik ga studeren in het buitenland. Wat
betekent dat voor mijn zorgverzeke-
ring?
Als u uitsluitend voor studie naar het

buitenland vertrekt en nog geen 30

jaar bent, moet u een zorgverzekering

hebben. Kijk voor meer informatie op

www.buitenland.cvz.nl.

Moet een verzekeraar mij altijd
accepteren voor aanvullende
verzekeringen?
Nee. Een zorgverzekeraar gaat zelf

over de aanvullende verzekeringen.

Hij mag de voorwaarden, de premie

en het verzekerde pakket zelf vaststel-

len. Stapt u over: informeer dan vooraf

bij uw verzekeraar of die u accep-

teert voordat u uw oude aanvullende

verzekering opzegt. In het algemeen

stellen de verzekeraars alleen ac-

ceptatievoorwaarden aan het grootste

aanvullende pakket. Wilt u zo’n pakket

hebben, houdt u er dan rekening mee

dat de acceptatieprocedure enige tijd

kan duren. Kies dus tijdig een nieuwe

verzekering.

Neemt mijn nieuwe zorgverzekeraar
lopende behandelingen en toestem-
mingen over?
Ja. Als u al gestart bent met een

medische behandeling of als u daar

al toestemming voor hebt gekregen,

kunt u die afmaken of beginnen op

kosten van uw nieuwe zorgverzeke-

raar. Ook moet uw nieuwe verzekeraar

bestaande toestemmingen, verwijzin-

gen of recepten overnemen. Dit geldt

alleen voor de zorg in het basispakket.

Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe

dit zit voor een behandeling

uit het aanvullende pakket.

Wordt de inkomensafhankelijke bij-
drage altijd vergoed?
Niet altijd. Bij een tarief van 6,5%

moeten werkgevers altijd vergoe-

den en uitkeringsinstanties in bijna

alle gevallen. Is het tarief 4,4%, dan

vindt nooit vergoeding plaats. Krijgt u

vergoeding, dan moet u daar belasting

over betalen. De vergoedingsregeling

blijft in 2007 hetzelfde als in 2006.

Mag een nieuwe zorgverzekeraar mij
weigeren voor de basisverzekering?
Nee. De zorgverzekeraar heeft

een wettelijke acceptatieplicht.

Hij moet u accepteren voor de basis-

verzekering. Uw leeftijd of

gezondheidssituatie mag daar geen rol

bij spelen.

Heeft u vragen over uw zorgverzekering?
Hieronder de adressen waar u daarmee terecht kunt

Wat?
Algemeen

Consumenteninformatie

Verzekeringspolissen

Basispakket, buitenland

Zorgverzekeraars

Zorgtoeslag

Inkomensafhankelijke bijdrage

Klachten over de

zorgverzekeraar

Bij wie?
Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport

Postbus 51

Meldpunt Consument en Zorg

NPCF

Consumentenbond

Individuele zorgverzekeraars

College voor zorgverzekeringen

Zorgverzekeraars Nederland

Belastingdienst/Toeslagen

Belastingdienst

Stichting Klachten en Geschillen

Zorgverzekeringen

Hoe?
www.denieuwezorgverzekering.nl

www.postbus51.nl

of bel 0800-8051

Mail naar meldpuntzorg@npcf.nl

of bel (030) 291 6777

www.npcf.nl

www.consumentenbond.nl

websites van zorgverzekeraars of

www.kiesbeter.nl

www.consumenten.cvz.nl

www.zorgverzekeraars.nl

www.toeslagen.nl

of bel 0800-0543

www.belastingdienst.nl

of bel 0800-0543

www.skgz.nl,

Postbus 291, 3700 AG Zeist

of bel (030) 698 8360

1 DECEMBER 2006



Het aanbod van
uw zorgverzekeraar

Deze weken hebben de zorgverzekeraars iedereen een aanbod
gedaan voor een nieuwe zorgverzekering voor 2007. Wat moet u
doen? Er zijn verschillende mogelijkheden:

“Ik ben tevreden”
U bent tevreden over het aanbod van 

uw verzekeraar. Dan hoeft u niets 

te doen. U bent in 2007 volgens dat 

aanbod verzekerd.

“Ik wil iets veranderen” 
U wilt bijvoorbeeld een hoger of lager 

eigen risico, of u wilt een andere 

aanvullende verzekering. Laat dit dan 

vóór 1 januari 2007 aan uw zorgver-

zekeraar weten.

“Ik wil een andere verzekeraar” 
Wilt u van verzekeraar veranderen, 

dan moet u uw verzekering opzeggen 

vóór 1 januari 2007. 

Kiest u al in december een nieuwe 
verzekeraar? Dan kunt u gebruik 

maken van de overstapservice van de 

zorgverzekeraars. De overstapservice 

houdt in dat u uw nieuwe zorgver-

zekeraar de opdracht kunt geven de 

opzegging van uw oude verzekering 

voor u te regelen. 

U hoeft zich dus alleen bij uw nieuwe 

verzekeraar aan te melden. Komt u 
er in december niet uit? Dan kunt u 

in de maand januari nog een nieuwe 

zorgverzekeraar kiezen. U moet in dat 

geval uw huidige verzekering wel zelf 
opzeggen. Deze opzegging moet vóór 

1 januari 2007 bij uw oude ver-

zekeraar binnen zijn, anders loopt die 

verzekering gewoon door. De nieuwe 

verzekering gaat altijd in op 1 januari, 

ook als u die een paar weken later 

afsluit. U betaalt dus premie vanaf 

1 januari. U blijft dus in januari ook 

gewoon verzekerd.

1 DECEMBER 2006

Het is al bijna 2007, tijd wellicht om aandacht te besteden aan uw zorgver-
zekering. We willen u daarbij helpen en zetten op deze pagina daarom een 
paar belangrijke zaken op een rij. U beschikt, als het goed is, inmiddels al 
over een aanbod van uw zorgverzekeraar. Blijft u bij uw huidige verzeke-
raar, dan hoeft u niets te doen. Net als vorig jaar. U bent dan vanaf 1 januari 
automatisch verzekerd. Maar wilt u iets aanpassen in uw verzekering of wilt 
u een andere verzekeraar? Regel dat dan voor 1 januari 2007. U kunt alle 
zorgverzekeringen op internet met elkaar vergelijken op www.kiesBeter.
nl. De site is nog uitgebreider dan vorig jaar, en ook gebruiksvriendelijker. 
Elders op deze pagina leest u er meer over. KiesBeter.nl geeft dit jaar ook 
een overzicht van collectieve contracten. U kunt alles ook nalezen in de 
brochure ‘Wat u moet weten over uw zorgverzekering’. Die brochure zet 
alle informatie nog eens duidelijk voor u op een rij. En natuurlijk staat alle 
informatie ook op www.denieuwezorgverzekering.nl.

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

Uw zorgverzekering
in 2007

Hans Hoogervorst,
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geneeskundige zorg, waaronder zorg door  

huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten  

 en verloskundigen 

 Ziekenhuisverblijf 

Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 

18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en  

 het kunstgebit) 

Hulpmiddelen (bijvoorbeeld hoortoestellen)

 Geneesmiddelen 

 Kraamzorg 

 Ziekenvervoer 

Paramedische zorg (beperkte fysiotherapie/

oefentherapie, logopedie, ergotherapie, 

 dieetadvisering) 

Wat is er anders in het basispakket in 2007? 
Uit het basispakket is gegaan: prenatale screening 

(medisch onderzoek naar aan geboren afwijkingen bij 

het ongeboren kind) voor zwangere vrouwen jonger 

dan 36 jaar die geen medische indicatie hebben. 

In het basispakket zijn gekomen:

De eerste IVF-behandeling (reageerbuis -

bevruchting). De tweede en derde behandeling  

zaten al in het basispakket

Buikwandcorrectie (alleen in speciale gevallen)

Persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen  

bij een ernstige visuele beperking

Geestelijke gezondheidszorg verandert niet
Onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg zouden in 

2007 naar het basispakket van de zorg verzekering gaan. 

Dat gaat niet door: het is een jaar uitgesteld. 

U krijgt deze zorg in 2007 dus nog gewoon via de Algeme-

ne Wet Bijzondere Ziektekosten, waar iedereen in Neder-

land voor verzekerd is. Het gaat bijvoorbeeld om hulp van 

een RIAGG of van een psychotherapeut. Een gevolg is 

ook dat de hulp door een eerstelijnspsycholoog nog niet 

in het basispakket wordt opgenomen. Ook dat is een jaar 

uitgesteld.

Het basispakket in 2007
Iedere verzekerde heeft hetzelfde basispakket. De overheid stelt dat vast. Dat basispakket 
bestaat uit de noodzakelijke zorg. Het basispakket van de zorgverzekering verzekerde u in 
2006 al voor:

Polissen vergelijken op kiesBeter.nl
Ook dit jaar kunt u op www.kiesBeter.nl alle polissen voor 2007
weer met elkaar vergelijken. U kunt de nieuwe polis van uw
verzekeraar ook vergelijken met uw huidige polis. Is er iets
veranderd in de dekking, dan geeft de site dat aan. Nieuw op
de site zijn de servicescores van verzekeraars: hoe goed is hun
service? Verder kunt u zoeken op basis van een ziekteprofi el en
vindt u er informatie over collectieve polissen.

Service van zorgverzekeraars
Dit jaar kunt u de service van zorg-

verzekeraars in polissen vergelijken. 

Deze scores geven de ervaringen 

weer van 8000 klanten met hun eigen 

verzekeraar over zaken als telefoni-

sche bereikbaarheid of de afhandeling 

van rekeningen. 

Ziekteprofi elen 
Mensen met een chronische 

aandoening kunnen polissen 

selecteren met behulp van ‘ziekte-

profielen’. Die laten dekkingen zien 

die speciaal voor hun ziektebeeld van 

belang zijn. Er zijn ziekteprofielen 

voor astma/COPD, diabetes, 

hart- en vaatziekten, kanker, reuma 

en spierziekten. 

Collectieve polissen
De site biedt ook een overzicht van de 

collectieve polissen voor verenigingen 

en patiëntenorganisaties. Collectieve 

contracten van werkgevers met zorg-

verzekeraars staan niet op de site.

KiesBeter.nl
KiesBeter.nl geeft betrouwbare en on-

afhankelijke informatie over de zorg. 

KiesBeter.nl is een product van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM). Op de site kunt u 

zorgpolissen, maar ook ziekenhuizen 

en andere instellingen met elkaar ver-

gelijken. KiesBeter.nl geeft antwoord 

op vragen zoals: Wat houdt mijn aan-

doening in? Wat voor behandelingen 

zijn mogelijk? 

Waar kan ik daarvoor terecht? Moet 

ik bijbetalen voor mijn behandeling of 

medicijnen? Of wat zijn mijn rechten 

als er een medische fout is gemaakt?

U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen.

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

van uw zorgverzekeraar
Vóór 1 januari 2007 kunt u uw zorgzverzekering

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

afsluiten als u wilt overstappen

Voorlichtingscampagne weer van start
Inmiddels heeft u het aanbod van uw zorgverzekeraar voor de polis voor 2007 in 
huis. Misschien blijft u bij uw huidige verzekeraar, maar wellicht wilt u iets aanpas-
sen in uw polis of over stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dan kunt u voor 
meer informatie weer terecht op www.denieuwezorgverzekering.nl, de website van 
het ministerie van VWS met alle relevante informatie en de mogelijkheid om vragen 
te stellen.

Er is ook een brochure: “Wat u moet weten over uw zorgverzekering”. U kunt deze 
brochure aanvragen bij Postbus 51 (0800- 8051) of downloaden via 
www.denieuwezorgverzekering.nl. De brochure heeft het keurmerk ‘gewone taal’ 
en is dus goed leesbaar.

En natuurlijk kunt u met een vraag ook bellen met Postbus 51 (0800-8051).
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Hackforter midwintertocht

i.s.m. Natuurmonumenten en vrouwen vereniging O.V.G.

Zondag 17 december. 

Start v.a. 13.00 uur

Vertrekpunt: Camping Kleine Steege

deelname gratis

Hackforterweg 33  •  7234 SH WICHMOND
Telefoon (0575) 44 19 92 • Fax 0575-441422

camping@kleinesteege.nl • www.kleinesteege.nl

Uit eten met Kerst??
Bistro de Rotonde is beide kerstdagen geopend!

Deze beide dagen serveren wij een KERST-A-LA-CARTE-
en een 3 GANGEN KEUZEMENU kaart. 
(3 gangen keuzemenu € 32,50)
waaruit u ter plaatse uw keuze kunt maken.

Onze zittingen zijn:

11 EE   KK EE RR SS TT DDAA GG
1e zit: 14.30 uur tot 15.30 uur en is afgelopen om 18.30 uur.

2e zit: Vanaf 19.00 uur.

22 EE   KK EE RR SS TT DDAA GG
1e zit: 11.30 uur tot 13.30 uur en is afgelopen om 16.00 uur.
Speciale middag voor families met kinderen; de kerstman komt met alle-
maal cadeautjes en ieder kindje mag met de kok een ijsje maken in de
ijssalon!

2e zit: vanaf 16.00 uur.

Voor informatie over catering, salades of dessert met de kerst 
dan geven wij u graag telefonisch advies ... 55 15 19, 
zie ook onze website: www www www... bbb iii sss ttt rrr ooo ddd eee rrr ooo ttt ooo nnn ddd eee ... nnn lll

... of u haalt onze kerstfolder op: Kerkstraat 3 te Vorden. 
(wij willen de folder ook wel toesturen!)

Graag tot ziens in de maand december!

Zondag 17 december (11.00u — 14.30u)

Met marsen, walsen, maar vooral vele soorten polka’s weten de Knollentrekkers, onder leiding van diri-
gent Paul Mensink, er elke keer weer een leuk en geslaagd optreden van te maken. Een grandioos optre-
den, afgewisseld met een ‘kampioenschap’ boomstamzagen. 
Toegangsbewijzen zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Café Restaurant “de Herberg” en Bistro “de Rotonde”
Dit evenement wordt georganiseerd door de Kolde Karmis Commissie Vorden, onderdeel van de Vordense Ondernemers Vereniging 

frühshoppen met de Knollentrekkers 
De Egerländerkapel uit het Gelderse Borculo 

www.knollentrekkers.tk 

in de Kolde Karmistent op het marktplein in Vorden - entree € 7,50 inclusief kopje koffie en krentenwegge 

maandag 18 december (18.00u — 22.00u)

Reageer snel! U kunt zich vanaf vandaag opgeven voor dit unieke evenement in Vorden   
Reserveren kunt u bij Bistro de Rotonde (Wendie Vrieler), telefoonnummer 0575-551519 

Dit evenement wordt georganiseerd door de Kolde Karmis Commissie Vorden, onderdeel van de Vordense Ondernemers Vereniging 

Wijn– en eetpreuvenement 

In de verwarmde Kolde Karmistent op het marktplein in Vorden - entree / wijnstrippenkaart € 12,50 

Van 18.00 uur tot 22.00 uur zal het Twentsch
wijnhuis u diverse kwaliteitswijnen tonen en
toelichten. U ontvangt een wijnstrippenkaart
waarmee u deze avond ruimschoots diverse
wijnen kunt gaan proeven. 

De Vordense horeca zorgt voor verrassende
lekkernijen, welke u zelf kunt samenstellen.
De diverse seizoensgerechten zijn tegen
geringe bijbetaling verkrijgbaar bij de diverse 
horecastands.  

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

Kom proefzitten in onze onovertroffen relaxfau-
teuils en zitbanken en ontdek wat maatwerk voor 

uw zitcomfort betekent. Kies niet alleen uit diverse 
maten, hardheden, rughoogtes, modellen, lederkwali-
teiten, stoffen en kleuren... maar ontdek ook alle elek-

trische opties die het leven veraangenamen. Van sta-op 
hulp tot massagefunctie. U beleeft het allemaal in onze 

relaxstudio. En... van òns krijgt u uitgebreid advies!

Dé specialist in zitcomfort.

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

RelaxenRelaxen op maat op maat 

Ook proefzitten
aan huis!

www.helminkmeubelen.nl

Zondag
GEOPEND

10 dec. open van 12 - 17 uur

bij Helmink! 

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / telefoon 0575 – 44 1048 

  www.coditboomverzorging.nl

Levering van:
- Ophoogzand
- Tuinaarde
- Mengkorrelmix 0-6
- Gebroken puin
- Grind
- (Sier-) klinkers
- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor 
al uw landschapswerken  
van dienst zijn:

- Poelen graven
- Hout versnipperen
- Laanbomen snoeien
- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

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

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!
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Eén van die activiteiten is het wijn- en
eet preuvenement. Op maandag 18 de-
cember, van 18.00 uur tot 22.00 uur,
belicht het Twentsch wijnhuis diverse
kwaliteitswijnen in de knusse, ver-
warmde Kolde Karmis tent om het
marktplein in Vorden. Uiteraard kunt

u deze zelf allemaal gaan proeven. De
koks van Hotel Bakker, Café Restau-
rant de Herberg, Restaurant Olde Let-
tink en Bistro de Rotonde bereiden
heerlijke hapjes, welke u zelf kunt sa-
menstellen, tegen een geringe bijbeta-
ling. U kunt zich vanaf vandaag opge-

ven voor dit unieke evenement in Vor-
den. Als entreebiljet ontvangt een
wijnstrippenkaart waarmee u deze
avond diverse wijnen kunt gaan proe-
ven. Zie ook de advertentie elders in
dit Contact. Reserveren kan bij Bistro
de Rotonde (Wendie Vrieler), tel. 0575-
551519

Van 15 t/m 29 decem-
ber ligt er weer een
heuse ijsbaan in het
centrum van Vorden.
Naast de ruim twee-
honderd vierkante

meter grote ijsbaan staat een per-
manente tent waarin diverse activi-
teiten worden georganiseerd door
de Kolde Karmis commissie.

Lekker eten en drinken in Vorden

KERST EN VUURWERK 
BIJ WELKOOP ZELHEM
Kerst Welkoop Zelhem heeft haar
kerstafdeling inmiddels in vol ornaat
klaar staan, alles volgens de nieuwste
kleuren en trends. Het assortiment
van kerst is als volgt opgebouwd: een
modern sprookjesbos; traditioneel
kerst; het natuurlijke bos; feestelijk
goud. Nieuw dit jaar is het assorti-
ment kerstdorpenserie van Luville.
Verder is het assortiment verlichting
weer uitgebreid. Kom zeker eens naar
Welkoop Zelhem en laat u verrassen
door onze presentaties. De koffie staat
klaar en er wordt elke week wat lek-
kers gebakken uit het soezie-assorti-
ment. Zaterdag 9 december kunt u
weer komen voor adviezen omtrent
kerststukjes etc. te maken. 

Als enigste verkooppunt vuurwerk in
Zelhem heeft Welkoop haar assorti-
ment drastisch uitgebreid. Deze uit-
breiding is mogenlijk omat de gehal-
tes kruit in, vooral siervuurwerk, ver-
hoogd zijn van 200 naar 500 g. Qua op-
slagcapaciteit en vuurwerkeissen vol-
doet Welkoop Zelhem al jaren aan de
steeds strenger wordende norm. En
omdat Welkoop Zelhem een enorme
toeloop verwacht is de voorverkoop
opgesplitst per uur. Vuurwerk kopen
in de voorverkoop is zo wie zo veel
voordeliger omdat dit extra vuurwerk
oplevert. Het vuurwerkteam van Wel-
koop Zelhem heet u / jullie van harte
welkom.

WELKOOP HENGELO
In aanloop naar kerstkoopzondag op
10 dec. is de Welkoop in Hengelo lang-
zaam aan in de kerstsfeer gedompeld,
zodat op deze koopzondag iedereen
vol op kan genieten van de sfeer die
deze gezellige tijd met zich mee-
brengt. Wilt U de enorme drukte her
en der in de regio ontlopen dan kunt
U zich bij Welkoop Hengelo in alle
rust alvast inleven in de komende pe-
riode. Het zangkoor Eigenwijs is weer

van de partij evenals voorgaande ja-
ren. Zij zullen tevens hun repertoire
ten gehore brengen in de Willibrord
kerk,waar zij naast tal van andere ko-
ren zullen optreden.Tevens kunt U
daar ook een sfeervolle kerstmarkt be-
wonderen. Wanneer U alvast een keu-
ze wilt maken wat vuurwerk betreft
dan wordt U hiervoor ruim de gele-
genheid geboden. Het gehele assorti-
ment staat dan al opgesteld, en tevens
zijn er op een groot beeldscherm de ef-
fecten te bewonderen van b.v. de
nieuwste vuurwerk stukken die maar
liefst 500 gr.kruid bevatten. Wellicht
maakt U dan al van de gelegenheid ge-
bruik om een voorkoop lijst in te vul-
len en zo te profiteren van de aantrek-
kelijke voorkoopkorting (beslist het be-
kijken waard) En natuurlijk ontbreekt
de Soezie stand niet. Ondertussen een
wederkerend onderdeel van op de
koopzondagen. De kinderen krijgen
gelegenheid kerstkransjes te bakken.
Voor de liefhebbers zijn er nieuwjaars-
rolletjes. Natuurlijk staat er voor U
een glas gluwein klaar bij uw bezoek
aan Welkoop Hengelo. Al met al dus
best wel een bezoekje waard. 

PLEINFESTIJN WELKOOP VORDEN
Bij Welkoop Vorden wordt dit jaar het
inmiddels bekende pleinfestijn gehou-
den op zaterdag 9 en zondag 10 de-
cember. In verband met de sinds dit
najaar vergrootte winkel zullen een
aantal van de geplande activiteiten dit
jaar in de winkel plaats vinden. Ook
het ruime en vernieuwde kerstassorti-
ment vind u dit jaar in de winkel. Bij-
zonder is bijvoorbeeld het Luville
Kerstdorp, een kerstdorp dat naar ei-
gen idee kan worden samengesteld en
verzameld. Het assortiment verlich-
ting is uitgebreid met slangverlich-
tingsfiguren, diverse soorten LED ver-
lichting en connectable (koppelbare)
verlichting in allerlei soorten. Verder
zijn er tijdens deze 2 dagen weer een
aantal dames actief met het demon-
streren van hun hobby, zo worden er

kerstkaarten en sieraden gemaakt
door Bianca Saaltink en Danielle Mul-
der en Bep Dijkman laat zien hoe ze al-
lerlei figuren uit plexiglas zaagt. Er is
ook een kraampje met de zogenaam-
de "babbelberen". Erg mooie beren die
met een door u zelf ingesproken tekst
cadeau gegeven kunnen worden. Zie
hiervoor ook de site www.babbelbe-
ren.nl. Natuurlijk wordt de inwendige
mens ook niet vergeten; de Vrouwen
Van Nu bakken heerlijke wafels en
nieuwjaarsrolletjes en de VV Vorden
bakt in samenwerking met bakkerij
van Asselt lekkere oliebollen. Al met al
reden genoeg om even bij Welkoop
Vorden aan te wippen.

WELKOOP RUURLO
Welkoop Ruurlo heeft voor zaterdag 9
december een grote variatie aan activi-
teiten georganiseerd. Zo zullen er spe-
ciale stands zijn met o.a. Glasmozai-
ken, Sieraden, Sjaals / Truien en
Warmte kussens. De scouting afdeling
Ruurlo organiseert de diverse activitei-
ten voor de jeugd. Welkoop Ruurlo no-
digt u uit om mee te doen aan de
Djembe, onder leiding van Ivonne Ta-
ken, van 13.30 tot 14.30 uur. Sophia's
Lust verzorgt deze dag de inwendige
mens met de verkoop van de heerlijke
nieuwjaarsrolletjes (kniepertjes). Voor
de middag staat er een optreden van
het Jeugdorkest gepland. U komt toch
ook? Wij hebben de koffie klaar staan.

WELKOOP TOLDIJK
Ondanks de in gang zijnde verbou-
wing staan ze in Toldijk ook helemaal
klaar om u te ontvangen voor al uw
aankopen voor de decembermaand.
De winkel is helemaal ingericht met
alles wat u ook maar enigzins nodig
kunt hebben op het gebied van de
kerst. Zo ook de prachtige nieuwe col-
lectie van Luville. Voor het aanschaf-
fen van vuurwerk kunt u ook terecht
in Toldijk.  Dit jaar is het een en ander
ook al te bezichtigen op het internet.
En uiteraard kunt u ook terecht voor
uw kerstboomthuis. Door de verbou-
wingsperikelen is er dit jaar niets ex-
tra georganiseerd maar volgend jaar
wordt dit helemaal goed gemaakt.

Gezelligheid bij de Welkoop

Ook dit jaar is er bij de Welkoop winkels in de regio weer volop "Kerstsfeer"
te proeven. Bij de één in de vorm van een festijn, de ander doet het iets min-
der uitbundig. Hieronder volgt een overzicht van de diverse activiteiten.

Het nieuwe assortiment Kerstdorpenserie van Luville

Schoenendozen voor Roemenie

Het is al weer zover. Volgende week vertrekt er weer een vrachtauto naar
Roemenie en deze keer zitten er weer schoenendozen vol presentjes voor
schoolkinderen in Toplita in van schoolkinderen uit Hengelo en omge-
ving. Het viel dit jaar niet mee om scholen te vinden die mee wilden
doen, blijkbaar waren er op de scholen al andere projecten die voorrang
hadden. Gelukkig hebben we een paar scholen toch zo ver kunnen krij-
gen dat ze meededen. Ok hebben we voor het mooi verpakken van dozen
dit jaar hulp gehad van de medewerkers van Puur Natuur, de winkel en
het atelier van de Stichting Philadelphia voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Zij zijn altijd bereid een helpende hand toe te steken.
Wist U bijvoorbeeld dat er bij hen in de winkel een grote pot staat waar-
in U de zegeltjes van koffie benzinepomp ed. kwijt kunt. Zij sorteren en
plakken deze op en zorgen ervoor dat hiervoor ook spullen verzameld
worden voor Roemenie. Dus bent U in de buurt, loop dan eens binnen op
de Ruurloseweg 5. Ze hebben ook hele leuke kado artikelen en het mees-
te wordt in eigen atelier vervaardigd

De schoenendozen zijn door de deelnemende scholen weer erg goed ver-
zorgd, veel mooie dozen hebben wij bij de controle gezien. Natuurlijk zijn
er altijd dozen bij waarbij niet alles perfect in orde is, bijvoorbeeld niet
vol genoeg waardoor de inhoud beschadigd als er nog eens 10 dozen bo-
ven op komen te staan. 

Dit wordt tijdens de controle van de dozen dan opgelost door er nog wat
bij in te pakken. Hiervoor wordt het hele jaar al materiaal verzameld en
ook de scholen die niet met de schoenendozenactie meedoen willen vaak
wel een grote doos op school neer laten zetten waarin leerlingen dan toch
speelgoed, tandpasta, kleding zoals mutsen en sjaals kunnen stoppen. Dit
materiaal wordt ook gebruikt om tussen de schoenendozen te stoppen
als opvulmateriaal als de dozen bij elkaar in grote dozen gepakt worden.

Volgend jaar willen wij de basisscholen die meestal mee doen eerder be-
naderen zodat vooraf duidelijk wordt hoeveel leerlingen er ongeveer mee
willen doen, Als er op jouw school of de school van uw kind nog niet
wordt meegedaan en het lijkt u leuk meld uw school dan aan bij Anneke
Cornelissen tel 0575-464241 dan kunnen ook andere scholen wellicht aan
deze leuke actie deelnemen.

Wij willen alle kinderen die meegedaan hebben en hun ouders hartelijk
bedanken namens de kinderen in Roemenie die door jullie medewerking
prachtige kadootjes krijgen.
Jongen en meisjes Bedankt!!!!!!!!

Zondag 10 december organiseert
de VRTC ‘De Achtkastelenrijders’
de eerste veldrit van het seizoen.
De start is tussen 8.30 uur en 10.00
uur vanaf de kantine van de voet-
balvereniging Vorden aan de Oude
Zutphenseweg 11. 

De tocht voert de deelnemers via
Warnsveld, het Grote Veld en door de
bossen weer terug naar de startplaats.
De deelnemers kunnen uit twee af-
standen kiezen te weten 30 of 45 kilo-
meter. 

De tocht is volledig met pijlen aange-
geven. Onderweg zullen leden van de
club er op toezien dat alles goed ver-

loopt. Ook is er een serviceauto aanwe-
zig om eventuele gestrande fietsers op
te halen. Ook de EHBO is ter plekke.
Op de controlepost wordt soep en de
bekende gehaktballetjes verstrekt. 

Ook zullen de deelnemers bij gevaar-
lijke oversteekplaatsen geholpen wor-
den. Na afloop van de tocht bestaat de
mogelijkheid om de fiets schoon te
spuiten en is er tevens gelegenheid tot
douchen. 

De kosten voor deelname bedragen
drie euro voor NTFU leden en vier eu-
ro voor de overige deelnemers. Dit in
verband met afsluiten van een dagver-
zekering.

Veldrit VRTC De Achtkastelenrijders
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Volop
KERST-

BOMEN!
vers van het land

v.a. € 5.-

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 16 22

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.henkvels.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

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

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

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

en prijsklassen. Onze adviseurs maken graag een perfect passend

ontwerp naar uw wensen. Onze monteurs zorgen voor het vakkundig

plaatsen en...natuurlijk werken wij zonder aanbetaling!

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

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’
De Gaikhorst 2    7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

Een warm onthaal
Een verrassende locatie getooid in kerstsfeer, 

kaarslicht bij feestelijk aangeklede creaties met 
een knisperend geluid van vuur uit de vuurkorf.

KERST SFEREN BIJ KOK
Met medewerking van het WAQ

(Warnsvelds Artistiek Quotum)

Gastvrij nodigen wij u uit om op vrijdag 8 december 
van 14.00 tot 22.00 uur om alvast in de kerststemming 

te komen van 2006 

• Met o.a. demonstraties van kleien, aquarelleren, vilten
• Zullen er kraampjes zijn met mooie kunstvoorwerpen 

van o.a. keramiek, textiel, vilt e.d.
• Wij zullen weer demonstraties geven van verschillende 

kerstbloemstukken
• Is er een stand met informatie over diverse workshops 

in Ygrande(Frankrijk)
• Zal er een stand staan waar men lekkers verkoopt, 

waarvan het geld ten goede komt voor kinderen in Eritrea.

Het geheel wordt muzikaal omlijst van 17.00 tot 
ca. 18.30 door een Charles Dickens orkest.

En vanaf 18.30 zal het hoorngeschal van de 
midwinterhoornblazers weer te horen zijn.

Wij verheugen ons op uw komst
Jet en Hans Zweverink en medewerkers en het WAQ

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

GRATIS
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www.wittesmid.nl

NIEUW!! NIEUW!! Grandioze Kerstboomshopping
Zoekt u de mooiste kerstboom voor een gunstige prijs,

in de gezelligste omgeving!? 
Kom dan met uw hele gezin gezellig een kerstboom uitzoeken uit duizenden bomen

die nu nog vers op het land staan te wachten op uw keuze.

Voor iedere koper van een kerstboom staat erop ZATERDAG en ZONDAG
voor het hele gezin een verrassing te wachten.

Ook voor verschillende soorten kerstgroen en kerststukjes
bent u hier aan het juiste adres.

Wij zijn geopend van 6 december t/m 23 december van 9 uur tot 15.30 uur.

Verrassingsweekenden 9/10 dec. 16/17 dec. en 23 dec.

Snijheester- en kerstbomenkwekerij ‘HEIDEPOL’, Heidepolweg 2 te Vorden

Wij 
halen 
voor 
U uw 
recht

t 0575 51 15 74 f 0575 54 77 01
e juridisch@adviespunt.info w www.adviespunt.info

AdviesPunt
voor goede zaken

j u r i d i s c h

Niet eens of
onnodig lang
wachten op
(gemeente)besluit?

Schade geleden?
Arbeidsconflict?
Huurgeschil?

Schakel Juridisch
AdviesPunt in.
Betaalbaar en bij
u in de buurt.

Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

Aan u de keus
Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal-

balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen of laten

doen: Sanitiem biedt u de keus.

S a nitie m nu o o k in H e ng e lo

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

S a n itie m n u o o k in H e n g e lo

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden.

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

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

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06

Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

• Nordic walking • Voetbal • Darts

• Running • Fitness • etc. etc.

• Tennis • Zwemsport

Hét adres voor 
de serieuzer sporter!

Theo & Karin Brugman
Dorpsstraat 1
7261 AT Ruurlo
Tel. (0573) 45 19 90

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

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

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

Verf

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Bi i

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do 

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

VANAF NU ZIJN WE WEER
WINTERSCHILDER
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Erwin Plekkenpol is afgelopen
weekend tijdens de afsluitende
tweedaagse KNMV kampioensrit,
zoals te verwachten in de C- klasse (
M3 ) kampioen van Nederland ge-
worden. ‘Toch wel een vreemde ge-
waarwording dat ik zaterdag bij de
start al als kampioen de wedstrijd
in ging. Toen Erik Davids destijds
in Geesteren uitviel en daarna niet
meer heeft gereden, kon het voor
mij eigenlijk al niet meer mis
gaan. Weliswaar had ik toen al in
Enter, Holten, Havelte en Vorden
gewonnen ( alleen in Bernheze
werd ik tweede achter Erik Davids)
maar toen was er in ieder geval al-
tijd volop strijd tussen ons beiden’,
zo zegt Erwin.

Behalve in Geesteren won de Vorde-
naar ook de wedstrijden in Zelhem,
Harfsen en jongstleden vrijdag en za-
terdag in Hellendoorn. Trouwens er
was in Hellendoorn dubbel succes
voor Erwin Plekkenpol. Samen met
zijn E.N.E/ WPM ploeggenoten werd
het viertal Mark Wassink, Erwin Plek-
kenpol, Tom Hemmelder en Hans Pols-
voort (allen KTM rijders) ook bij de
merkenteams kampioen van Neder-
land. 

Dit kampioenschap voor merken-
teams werd overigens door het tacti-
sche rijden van Erwin in de wacht ge-
sleept. Erwin daarover: ‘Dit kampioen-
schap was een spannende strijd tussen
het KTM team en het Yamaha team,
onderling slechts enkele seconden ver-
schil. Ik heb zaterdag bij de laatste
proef bewust 50 seconden stil gestaan,
zodat teamgenoot Tom Hemmelder
deze proef kon winnen. Had ik de snel-
ste tijd gereden dan was Yamaha kam-
pioen van Nederland geworden. Dus
dubbel feest voor ons’! 

Overigens zal het jaar 2006 voor de
Vordenaar als het meest succesvolle
jaar ( tot nu toe ) de boeken in gaan.
Even een greep uit de ‘succes- story’
van Erwin: Zaterdag dus enduro kam-
pioen van Nederland plus het natio-
naal kampioenschap voor merken-

team.Bij het Europees kampioenschap
enduro een 3e plaats in de E3 klasse.
Tevens bij het Europees kampioen-
schap een derde plaats met zijn ploeg
E.N.E./ WPM. Een tweede plaats met
het landenteam tijdens de EK. Een 8e
en een 12e plaats tijdens het individu-
eel wereldkampioenschap in Italië en
dan nog onlangs goud tijdens de inter-
nationale motorzesdaagse (wereld-
kampioenschap voor landenteams) in
Nieuw Zeeland.

In de zomermaanden tijdens de cross-
wedstrijden MX 3 klasse in de strijd
om de Nederlandse titel een fraaie 4e
plaats, waarbij overwinningen in Lo-
chem en Lichtenvoorde. Tijdens cross-
wedstrijden in de MX 3 klasse meetel-
lend voor het wereldkampioenschap
behaalde Erwin zowel in Rhenen als
Markelo WK punten. Erwin: ‘ Terugkij-
kend een fantastisch jaar, waaraan ik
nog lang zal terug denken. Echter,
voorlopig gaat de motorfiets in de
schuur. Wel zal ik in december om in
conditie te blijven gaan hardlopen en
de sportschool bezoeken, maar vooral
rust nemen’, zo zegt hij. 
Op 7 januari zal Erwin in Papendal
door de KNMV worden gehuldigd. En
vanzelfsprekend zal ook de gemeente
Bronckhorst de succesvolle sportman
tijdens de Nieuwjaarsreceptie willen
huldigen.

Erwin Plekkenpol nu ook 
endurokampioen van Nederland

Erwin gehuldigd als enduro kampioen van
Nederland

Wandelsportvereniging de Ploeg
organiseert zondag 10 december
een winterwandeling. Het vertrek
is vanaf sportcomplex De Veld-
hoek, in de Veldhoek. (Tussen Zel-
hem en Ruurlo). De midwinter-
hoornblazers d’Olde Roop zullen
op diverse plaatsen langs de route
hun tonen laten horen.

De afstand die gelopen kunnen wor-
den zijn: 18, 12 en 6 kilometer. Deelne-

mers kunnen vertrekken tussen 10.00
en 12.00 uur. Halverwege elke afstand
is er gelegenheid om te rusten. Elke
deelnemer ontvangt bij inschrijving
een routebeschrijving. 

De routes worden ook aangeduid. Des-
gewenst wordt er na afloop een me-
daille uitgereikt. 

Voor meer informatie, telefoon: 0575-
463013 of 0314-641531.

Winterwandeling met
hoornblazers
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Het is passen en meten, hen en
terugge, maor eindelijk steet
het ding op zien plek. 

Met z’n viern kiekt ze tevreden na-
or de glanzenden caravan. Riek en
Hendrik hebt hun duurn caravan
biej Gert en Gerrie onder de karloo-
ze. Gert had earst wat bezwaorn.
Wat mot hij Gert met zo’n ding
achter thuus? Het zol ja lieken of
hij ok op pad wil. Maor tegen
vrouwleu vechten? Want Gerrie
praot ok een dag in de wekke met.
Zij wol Hendrik en Riek een plezier
doon en tegelieke zult ze d’r best
wat veur betalen. No neet as in een
echte caravan stalling. Gerrie zuut
het as een vrienden dienst. Ze hebt
ja ruumte zat. En wie weet, wil
Gert een volgend jaor een paar da-
ge argens logeren?. 

Wanneer dat ding in Limburg of ar-
gens in Pruusen steet en Hendrik
in zienen tuin de bonen mot pluk-
ken. Iej mot zukke mansleu lang-
zaam an een betjen stuurn, an de
gedachte laoten wennen ,dan krieg
iej ze best waor ai ze hebben wilt.
Het mot natuurlijk neet te vulle
geld kosten, want onze volk is zuu-
nig. Met een zucht van voldoening
zuut ze d’n mooien vakantie wa-
gen daor staon en dan is er koffie.
Binnen um de olde ronde taofel
zeg Hendrik:” Ik bun bliej Gert dat
iej dat good vonden. 

Dit is vul mooier as in zonne grote
ruumte in ne hele riege en dan
moi heel precies afspraken maken
en an allerlei dinge voldoon. En
wie weet as Gerrie is op stap wil zo
in het veurjaor? En wie hebt hem
net achter de duinen an zee sta-

on.”? Gert:”O heden nea, geleuf dat
maor nooit. Ze kriegt mien neet in
zon klein hok. En an zee dat is
mien vuls te wiet weg en ik geef
niks umme de zee. Ik wil in mien
eigen bedde slaopen.”Riek luustert
met argernis en zeg:”Maor Gert dat
is toch heel gin probleem. Gerrie
hef goeie vriendinnen zat! En die
wilt vast wel een wekke goedkoop
met eur op stap. En dan kun iej
mooi in oew eigen olde ledikant
slaopen met de katten en de hond
as gezelschap. “ Gert is verstandig
en dech tegen twee vrouwleu pra-
ten ? Dat lukt mien toch neet en
daorumme in ne andre richting te-
gen Hendrik: ”Wat kost no zon
ding ,zonne caravan, in anschaf?
En wat schrief iej d’r elk jaor op
af?: ”Hendrik zien gezichte wat
zuunig.: ”Ja jong, een 10 000 euro
was ik kwiet en dan mot wie neet
naor vacantie beurzen gaon en
rond kieken. Want dan ziet wie
mensen zovulle groter en mooier,
dan is een caravan van 10 jaor al
gouw n’n olden en mot er neudig
wat niejs kommen. Het is gewoon
een duuren hobby. 

Ik weet best dat het goedkoper is
umme een huusken te huurn. D’r
is keuze zat. D’r bunt al vuls te vul-
le van die vacantie huuskes. En dan
zit de markt vol en heb iej as eigen-
aar maor een paar wekke in ’t jaor
d’r volk in. Wil iej helemaol goed-
koop vakantie hollen dan kiek iej
noar ‘last minnit’ anbiedingen.. 

De vakantie markt hef vulle anbod.
Ik leas in de krante dat ze in ons
Bronckhorst zit te worstelen met
vakantie woningen. Of de leu d’r al
of neet permanent in meugt wo-

nen. Ze wilt as dagelijks bestuur
van Bronckhorst dat neet toestaon
en ‘handhavend optreden’ en dan
kriej de discussie wat dat dan bete-
kend.? Ze zit daor al jaorn met te
knooien in ne’n hoop gemeenten.
Op de Veluwe mot dat hier en daor
heel bar wezzen. Daor bunt kleine
dorpen ontstaon uut zukke cam-
pings, ‘t is nogal wiede’s dat volk
,dat d’r al lange zit, zik neet weg
lut jagen. Argens in West Neder-
land oew huus verkocht? Mooi in ’t
greun in een klein knus huusken
van oewen olden dag genieten . En
dan zult ze van de gemeente kom-
men loern of iej d’r ok permanent
woont? En dan de vraog holange
kan een mense vakantie hollen?
Twee maond of een half jaor? Ap-
parte politie anstellen die langs
kump controlearn. Rechtzaken be-
ginnen omdat ze niks kunt bewie-
zen? En wanneer de ene gemeente
heel makkelijk is wat mot de buur-
gemeente dan? 

De minister weet het ok neet? Hoe
doet ze dat in de andere landen
van ons grote europa? Alles wat
met vakantie te maken hef wordt
alsmaor belangrieker. De hele we-
reld is d’r met behept. Ze beweart
dat er elk jaor op wereldschaal 12%
groei zit in die sector. En dat no de
Chinezen ok vakantie wilt. 

En, daor bunt er onwies vulle van.
En wie in Bronckhorst met onze
burgemeister Henk Aalderink veu-
rop , wie vist met , in den groten re-
creatie viever en wie wilt er een
paar kanjers van karpers uut ha-
len.

De Baron van Bronckhorst

Het Vordens Mannenkoor zal rond
de Kerst een aantal keren optre-
den. Om te beginnen zaterdagmid-
dag 16 december tijdens de Kerst-
markt in Vorden. Zondagavond 17
december wordt deelgenomen aan
de Kerstsamenzang in de Hervorm-
de kerk. Het daarop volgende week-
end geeft het mannenkoor onder
leiding van Frank Knikkink nog
twee kerstconcerten. Eerst op za-
terdag 23 december om 20.00 uur
in de St. Willibrorduskerk in Vie-
rakker. Dit concert wordt samen
met het kerkkoor St. Willibrord ge-
geven. Ludo Eijkelkamp, bariton
van het Vordens Mannenkoor, zal
ook enkele liederen ten gehore
brengen. Riet Louwes zorgt tijdens
het concert voor de pianobegelei-
ding. 

Overigens is de Willibrorduskerk op
Tweede Kerstdag tussen 11.00- 16.00
uur voor het publiek open gesteld.
Dan kan er tevens een kleine tentoon-
stelling van R.K kerkinterieur worden
bezichtigd. Er zijn schilderijen van de
Vierakkerse kerk zelf, alsmede schilde-
rijen van kerken uit Amsterdam. De
schilders Paul Groter, Toine Moerbeek
en Rien Overvelde zullen die dag een

aantal van hun werken exposeren. De
kerstconcerten van het Vordens Man-
nenkoor worden zondagmiddag 24
december om 13.30 afgesloten in de
Christus Koningkerk. Aan dit concert
wordt ook deelgenomen door het koor
‘Luscinia’ uit Ulft, onder leiding van
Ben Simmes. 

Dit koor is een onderdeel van de Ulft-
se Nachtigalen. ‘ Luscinia’ bestaat uit
16 jonge vrouwen. Zij zongen eerder
mee in het jeugdkoor, maar treden nu
zelfstandig op. Dankzij hun grote mu-
zikale kwaliteiten kunnen zij hun re-
pertoire zelfstandig thuis instuderen.
Naast een aantal traditionele kerstlie-
deren uit binnen- en buitenland zin-
gen de twee koren afzonderlijk ook
een aantal minder bekende, nieuwe
liederen. 

Het Vordens Mannenkoor zingt ook
kerstliederen uit Rusland en andere
Oost- Europese landen. Beide koren
zullen ook samen zingen. Ludo Eijkel-
kamp zal ook tijdens dit concert als so-
list optreden. Ben Simmes zal het ge-
heel met pianobegeleiding ondersteu-
nen. De toegang tot dit concert is,
evenals de andere kerst optredens van
het Vordens Mannenkoor gratis.

Kerstconcerten 
Vordens Mannenkoor

In de Dorpskerk van Ruurlo wordt op
10 december 2006 een kerst zang-
dienst georganiseerd. Op veler verzoek
is de muzikale begeleiding, evenals vo-
rig jaar van koperensemble ‘de Esbloa-

zers’ uit Varsseveld en omgeving. Het
thema van de dienst zal zijn ‘met de
Engel op weg’. Komt allen in de Dorps-
kerk tesamen en zing mee. Aanvang
19.00 uur.

Advent en kerst zangdienst

DE DAG WAS INGEDEELD IN
DRIE GEDEELTEN
Het autorijden: Na een inleidend
praatje met de rij-instructeur gaat de
kandidaat samen met de instructeur,
in zijn/haar eigen auto, een rit van on-
geveer 30 minuten maken. Hierna
wordt samen met de instructeur de ge-
reden rit doorgenomen. De rijder
krijgt ook een beoordeling- en advies-
lijst. In deze lijst staat vermeld, welk
gedrag beter kan/moet en op welke
manier het beter kan/moet.

De theorie: In dit 35 minuten durende
gedeelte wordt de kennis van verkeer
en verkeersregels van de kandidaat
doorgesproken. Met behulp van dia’s
en videobeelden worden een aantal
problematische verkeerssituaties be-
sproken. Ouderen kunnen hierdoor
inzicht krijgen hoe het met hun huidi-
ge verkeerskennis gesteld is. 

De workshops: In deze workshops kan
men de ogen en gehoor laten testen en
kijken hoe het staat met het reactie-
vermogen door middel van een rem-
test.

Op deze nogal druilige dinsdag waren
er 24 deelnemers, twaalf voor de mid-
dag en twaalf in de namiddag die sa-
men met de rij-instructeurs en vrijwil-
ligers hun rijvaardigheid getest heb-
ben. Een veel gehoorde vraag was,
raak ik mijn rijbewijs nu kwijt als ik
slecht scoor?

Nee dus, maar het is een test voor de
ouderen zelf om te kijken of zij nog
steeds veilig in de auto zitten en veilig
aan het verkeer kunnen deelnemen!

De VVN organiseert al jaren deze suc-
cesvolle testdagen. Meestal worden de-
ze dagen in samenwerking met oude-
renorganisaties en/of stichtingen wel-
zijn ouderen georganiseerd. 

Dus, wanneer u belangstelling heeft
voor een dergelijke testdag, neem dan
contact op met een van deze organisa-
ties en let ook op de huis-aan-huisbla-
den. 

In deze bladen wordt altijd aangekon-
digd wanneer en waar er weer een
testdag wordt gehouden.

Senioren Rijvaardigheidstestdag

leerzaam en nuttig
Bij Den Bremer in Toldijk werd de tweejaarlijkse Broem-testdag gehou-
den. De rijvaardigheidstest werd georganiseerd door verschillende oude-
renorganisaties in samenwerking met VVN (Veilig Verkeer Nederland) af-
deling Bronckhorst.
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De gasten feliciteerden de bestuursle-
den van de jubilerende vereniging. Ze
werden verwelkomd met een kopje
koffie en een krentenwegge en er
werd een drankje geserveerd. De voor-
zitter van de Federatie van Folkloristi-
sche dansers in Nederland deed een
woordje. Want 25 jaar is natuurlijk
niet niks. Recepties van dansgroepen
beginnen met 25 jarig jubileum, ge-
volgd door 50 en 75 jaar. “Dus nog een
leven te gaan!” zo zei hij. “Het is moei-
lijk in deze tijd om dansers bij elkaar
te houden. Iedereen heeft het druk,
weinig tijd. Maar, je kan op reis en
avonturen beleven. Dat is plezierig om
met elkaar te doen.” Hij vond het fijn
om zo’n feest te mogen bijwonen en
wenste bestuur en leden nog veel suc-
ces de komende jaren. De heer Jan Aal-
bers heette iedereen van harte wel-
kom op deze receptie ter gelegenheid
van het 25 jarig bestaan. Hij vertelde
hoe het 25 jaar geleden was begon-
nen. De toenmalige horeca gelegen-
heid Concordia organiseerde begin
1981 een Tiroler avond met een groep
uit Kirchberg, Oostenrijk. De mensen
van die groep werden bij gastgezinnen
ondergebracht en het werd een week-
end met spektakel en plezier. De gast-
gezinnen werden uitgenodigd om
naar Oostenrijk te komen, maar moes-
ten wel een dansgroep meebrengen.
Na diep denken werd besloten om
maar zelf te gaan oefenen en er werd
bij zusterverenigingen gelnformeerd
over de dansen en de kleding. Een half
jaar werd geoefend, kleding werd bij
elkaar gescharreld en deels zelf ge-

maakt. De uitbater van Concordia,
Herman Bouman besloot daarop dat
de Steenderense bevolking deze dans-
groep moest gaan zien. Op 1 december
1981 was het zover, de folklore dans-
groep was een feit. De naam werd ook
bedacht door Herman Bouman. Wo-
nend kort bij de rivier de IJssel, Iessel,
en veel schots passen dansend, kwam
hij op Iesselschotsers. Sinds de oprich-
ting kwamen en gingen vele leden. Er
is echter een stel dat vanaf het begin
actief lid is: Ap en Willemien. Zij wer-
den naar voren gehaald. Willemien
maakte bij de oprichting veel kleding
en zat een aantal jaren in de kleding-
commissie. Daarnaast zat ze vijf jaren
in het bestuur en houdt ze al die 25 ja-
ren een plakboek bij met foto’s en
knipsels. Zij borduurde samen met
een paar andere leden het vaandel. Ap
is bescheidener, maar was wel drie ja-
ren voorzitter van de club. De afgelo-
pen jaren legde hij zich toe op het be-
spelen van de accordeon. Zij kregen
beiden als blijk van dank voor wat zij
de afgelopen 25 jaar hebben gedaan
voor de vereniging een speld met zilve-
ren klompjes. Tot slot bedankte hij al-
len die in de 25 jaren iets voor de ver-
eniging hebben betekend: gastgezin-
nen, leden, oud-leden, sponsors, Ma-
rio en Jeannine van de Seven Steenen
en iedereen die hij vergeten was. Na
het officiële deel van deze receptie
werd het een gezellige bijeenkomst,
waarbij een ieder met een drankje en
een hapje elkaar bij praatte. De dag
werd afgesloten met een dineetje voor
alle leden.

Receptie de Iesselschotsers

Op 1 december 1981 werd Folkloristische Dansgroep de Iesselschotsers
opgericht. De receptie die werd gehouden om het 25-jarig jubileum te vie-
ren werd goed bezocht. Naast dansers van zusterverenigingen en andere
belangstellenden, behoorden Burgemeester Aalderink en zijn vrouw en
Herman en Derkje Bouman van Dansschool Bouman tot de gasten.

Omdat zij vanaf het begin, al 25 jaar, lid zijn van de Iesselschotsers kregen Willemien en Ab een speld met zilveren klompjes.

De medicatie die voor vuurwerkangst
wordt gebruikt baseert zich vooral op
het feit dat de hond of kat met oud en
nieuw geen problemen zou veroorza-
ken. Het knallen duurde vroeger vaak
ook maar een uurtje of twee. Tegen-
woordig wordt er echter meerdere da-
gen vuurwerk afgeschoten en zult u
dus meerdere dagen tabletten moeten
geven. Het nadeel van deze middelen
is dat ze alleen als symptoombestrij-
ding werken, de oorzaak wordt niet
aangepakt: Uw hond of kat zal nog

steeds bang blijven voor knallen. Te-
genwoordig is er nog een andere mo-
gelijkheid: een therapie die er voor
zorgt dat de angst voor het vuurwerk
minder zal worden.  De therapie be-
staat uit een medicijn die er voor zorgt
dat de angst vermindert in combina-
tie met het heel langzaam laten wen-
nen aan en het geluid van vuurwerk/
onweer met behulp van een speciale
CD. Het trainen met de CD zal geba-
seerd zijn op het koppelen van iets ple-
zierigs (spelen/eten) aan het geluid.
Hierdoor wordt voorkomen dat de
hond of kat angstig zal gaan reageren.
Met beide middelen moet u al eind no-
vember beginnen. De training zal da-
gelijks tussen 5 en 15 minuten in be-
slag nemen. Voor uitgebreide informa-
tie over de mogelijkheden of een ad-
vies op maat kunt u contact opnemen
met De Graafschap Dierenartsen
(0575) 58 78 88.

Vuurwerktherapie voor uw huisdier,
begin er nu al mee!!!
De laatste weken van het jaar zijn
aangebroken. Dit houdt in dat de
tijd van het vuurwerk ook weer aan
zal breken. Voor menig huisdier
breekt er dan een tijd van stress en
angst aan. Voor deze dieren  is het
belangrijk dat u nu al start met
vuurwerktherapie met behulp van
een speciale CD.

Zowel Hans Geurts als George van
Aalst mogen graag met marmoleum
werken. Vandaar dat ze zich enkele
maanden geleden opgaven voor deze
Benelux-kampioenschappen, georga-
niseerd door Forbo-Krommenie. Op
basis van de ingestuurde foto’s van
werk uit de praktijk werden beiden
uitgenodigd voor deelname aan de
kampioenschappen. Afgelopen vrij-
dag, 1 december was het dan zover.
Om 9.00 uur werd iedereen verwacht
op het bedrijfsterrein van Forbo in
Krommenie, dus dat betekende vroeg
uit de veren, want het kan druk zijn
op de weg. Ruimschoots op tijd voor
de koffie en na een welkom door For-
bo, begon om 10.00 uur de voorronde.

36 vakmensen uit de Benelux kregen
een snijopdracht waarover 2,5 uur ge-
daan mocht worden. De kunst is om
binnen de gestelde tijd de opdracht zo
goed mogelijk uit te voeren. De beste
10 gingen vervolgens door naar de fi-
nale ‘s middags. Zowel George als
Hans wisten zich bij deze finalisten te
scharen. Mede dankzij de aanmoedi-
ging van een aantal meegereisde sup-
porters.
De finaleopdracht bestond uit twee
onderdelen. Op de eerste plaats de
sier-lasopdracht. Hierbij moest, vol-
gens tekening, een figuur uitgefreesd
worden (deels machinaal en deels
handmatig). Vervolgens moest dit fi-
guur in drie kleuren gelast worden.

Een lastige opdracht voor de meeste fi-
nalisten, getuige de jurybeoordeling. 
De tweede opdracht was weer een snij-
opdracht getiteld ‘het medaillon’. Een
moeilijke opdracht, uit te voeren in 7
kleuren met voorgeschreven maatvoe-
ring en legrichting. Alle 10 finalisten
waren klaar binnen de gestelde tijd en
voor het lekenoog was er niet of nau-
welijks verschil zichtbaar tussen de fi-
nale werkstukken.
Na een zenuwslopend uur juryberaad
kwam dan eindelijk de prijsuitreiking.
Voor dit officiële moment had Forbo
meervoudig Nederlands, Olympisch
en wereldkampioene Leontien van
Moorsel gevraagd. Ook George van
Aalst en Hans Geurts mochten van
haar de vierde en tweede prijs in ont-
vangst nemen. Een ongekend succes
voor zo’n relatief klein bedrijf. Niette-
min is Steenderen, met Woonwinkel
Gosselink een bijna-Benelux-kampi-
oen rijker. De gemaakte snijopdrach-
ten zijn de komende weken nog te
zien in de winkel aan de Landlustweg
30.

Woonwinkel Gosselink

Waar een klein bedrijf groot in kan zijn

“Waar een klein bedrijf groot in kan zijn”. Dat waren de woorden van
Frank van der Velde, commercieel directeur van Forbo Benelux, bij de
prijsuitreiking van de Benelux kampioenschappen Marmoleum installe-
ren, vrijdag 1 december 2006. Woonwinkel Gosselink eindigde met 2 per-
sonen in de Benelux Top 10. Hans Geurts mocht, uit handen van Leontien
van Moorsel, de zilveren plak in ontvangst nemen, met bijbehorende
cheque. George van Aalst, eveneens van Woonwinkel Gosselink, eindigde
uitstekend op de vierde plaats.

Na de Benelux kampioenschappen Marmoleum installeren, kreeg George van Aalst (l.) de vierde en Hans Geurts de tweede prijs uitgereikt
door Leontien van Moorsel.

Op zaterdag 16 december houden
wij weer onze kerstbijeenkomst. Dit
keer in het dorpshuis te Drempt. 

De aanvang is 14.00 uur. Wij hebben
het jongerenkoor "' Het mag nog geen

naam hebben'' bereid gevonden om
deze middag voor ons te komen zin-
gen. Ook het samen zingen van oude
kerstliederen zal niet ontbreken,net
zoals de gedichten en het kerstver-
haal. Wij hopen dan ook weer dat ve-
len van u de zaal zullen vullen.Van
harte welkom op 16 december.

Kerstbijeenkomst

De Duitse markt biedt met name voor
bedrijven in deze regio grote kansen,
hetgeen ook bleek uit de grote belang-
stelling van de leden. Uitgenodigd was
Louise van Weerden, lector Internatio-
naal zakendoen van de Hogeschool
Arnhem Nijmegen. Zij hield een inte-
ressante inleiding over de mogelijkhe-
den van concrete ondersteuning die
de HAN voor bedrijven in de regio kan
bieden. Dit varieert van het inzetten
van studenten voor marktonderzoe-
ken tot het helpen zoeken van passen-
de subsidiemogelijkheden. Hierna ver-
telde een als altijd gedreven Matin Stor
over het Achterhoeks centrum voor
Technologie. Bij het ACT kunnen be-
drijven terecht met concrete vragen
over technische zaken. Stor maakt ge-

bruik van zijn inmiddels immense
netwerk om bedrijven op dit punt bij
elkaar te brengen. Afsluitend vertelde
Marcel Fortuin, voorzitter van het IKB,
over de culturele verschillen tussen
Nederland en Duitsland. Fortuin weet
waarover hij praat, hij heeft immers 15
jaar in Duitsland gewoond en gewerkt
voordat hij naar Vorden kwam. Hij ver-
telde praktische tips en leuke anekdo-
tes. "Het zijn vaak kleine punten die je
moet weten, waardoor de Duitse partij
vertrouwen krijgt en zaken met je wilt
doen" was de boodschap die Fortuin
voor de leden had. Als afsluiting was er
weer een informele borrel waar de
Gouden Karper op inspeelde met ty-
pisch Duitse hapjes. De Industriële
Kring Bronckhorst is er voor industrië-
le en industriee gerelateerde bedrijven
in de regio Bronckhorst met minimaal
15 fte's. Bedrijven die hieraan voldoen
en lid willen worden kunnen contact
opnemen met Onno Rodink, secretaris
van het IKB (onno.rodink@nl.mea.de)

Ook 5de vergadering IKB drukbezocht
Afgelopen woensdag organiseerde
de Industriële Kring Bronckhorst al-
weer haar 5de bijeenkomst. Deze
vond dit keer plaats in Hummelo en
stond in het teken van Duitsland.
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

KOOPZONDAG 10 DEC.
11.00 - 17.00 uur

Voor  ruimtelijke  en  planologische

adviezen, ontwerpen en procedures

CREATEK

Okhorstweg 6      7234 sv Wichmond

tel: 06 50674449  ronwaar@hetnet.nl

zaterdag 9 december  
“Winter Fair” 

Van 11—18 uur 

Een veelzijdig aanbod van   
diverse exploitanten.  

Gratis entree en ruime  
Parkeer gelegenheid 

Almenseweg 35a  7251 HN 
Vorden  0575—554001 

www.oldelettink.nl jj||ÇàxÜYt|ÜÜ 

TOTALE
OPHEFFINGS
VERKOOP
TOTALE
OPHEFFINGS
VERKOOP

WEGENS DEFINITIEVE
BEDRIJFSBEËINDIGING VAN

ORIËNTA OOSTERSE TAPIJTEN
NU DUIZENDEN EURO’S KORTING

van gehele omvangrijke importeurs- en groothandelsvoorraad

PERZISCHE-/OOSTERSE TAPIJTEN,
CHINESE-/NEPAL TAPIJTEN

Onderneming behoort tot de oudste en meest gerenommeerde tapijtimporteurs ter
wereld, met een uitzonderlijke reputatie ten aanzien van de collectie en de kwali-
teit. De voorraad, zoals die in een lange reeks van jaren werd opgebouwd, omvat
vele duizenden stukken w.o. zeer fraaie verzamelaarsexemplaren in wol en zijde,
kostbare antieke alsmede hedendaagse tapijten in alle gangbare afmetingen, zoals
eetkamer-, salon-, hal- en tafelmaten, lopers etc. etc.

Enkele voorbeelden:

ZIEGLER ORIGINAL (geen India)
300 - 200 € 1495 /  240 - 170 € 1250
BIDJAR súperfijn, 300 - 200 € 995
NEPAL 100% Nieuw Zeelandwol,
300 - 200 € 250 /  240 - 170 € 175

BERBER ORIGINAL MAROC
4,2 kg p/m2, 3 kleuren: creme / zand / donker zand,

300 - 200 € 295 /  240 - 170 € 195
Alles moet verkocht worden, ongeacht de prijs
Stuk voor stuk voor een fractie van de waarde.

Al v.a. 50 Euro per stuk!

ORIËNTA 06 53944431Hotel ‘t Zwaantje
Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde

Vrijdag 8 december a.s. van 11.00 tot 16.00 uur

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

18 september 2006 door BioSoil B.V. een melding 

op grond van de Wet bodembescherming ingediend.

BioSoil B.V. heeft een saneringsplan ingediend van 

een bodemverontreiniging op de Hummeloseweg 21

in Hengelo gld, gemeente Bronckhorst. 

Op 4 februari 2000 hebben wij reeds vastgesteld 

dat het hier gaat om een urgent geval van ernstige

bodemverontreiniging en hebben wij tevens

ingestemd met het saneringsplan. De start van 

de sanering zou uiterlijk moeten plaatsvinden 

voor 2004. Vanaf 2000 tot 2006 heeft hier een

sanering plaatsgevomden evenwel zonder het

beoogde resultaat. Het nieuwe saneringsplan gaat 

uit van een andere saneringsmethode en een andere

saneringsdoelstelling. Wij zijn van plan in te stemmen

met het nieuwe saneringsplan.

Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn mening te

geven over het voornemen om in te stemmen met

het saneringsplan. 

Vanaf 11 december 2006 tot en met 13 januari 2007

kunt u daarom het ontwerpbesluit waarin dit voorstel

staat, en alle bijbehorende gegevens bekijken. U kunt

dat doen in de bibliotheek van het Huis der Provincie,

Markt 11 in Arnhem, en bij de gemeente Bronckhorst

(0575) 75 02 50. Tot en met 13 januari 2007 kunt u

uw zienswijzen sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling

Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Het provinciehuis is in week 52 gesloten. Voor inzage

van de stukken kunt u terecht in uw gemeente.

Tijdstip van openstelling tijdens deze week kunt 

u navragen bij de gemeente.

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum,

telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 1 december 2006

nr. 2006-017931

Bodemverontreiniging Hummeloseweg 21 in 

Hengelo gld, gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

KENNISGEVING

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

"Op zoek
naar optimaal

fiscaal
voordeel?"

“Als onafhankelijk assurantie-adviseur weten

ze bij Memelink & Bergervoet waar de fiscale

voordeeltjes te halen zijn. Bijvoorbeeld met

pensioenen, lijfrentes en andere verzekeringen

waarbij u ieder jaar forse aftrekposten op uw

aangiftebiljet voor de belastingen kunt creëeren.” LICENT



gezelligheid bij de Welkoopgezelligheid bij de Welkoopgezelligheid bij de Welkoop

VUURWERK EN INTERNET
Vuurwerk is nu al te zien op het internet. 

De sites www.welkoop.nl en www.next-generation.nl 

geven precies aan wat er te koop is. 

Alles is 3-D te zien 

en er zijn spelletjes aan gekoppeld.

Toldijk:

- Luville Kerstdorpenserie
- Kerstdecoraties

- Vuurwerk
- Kerstbomen 

Zutphen-Emmerikseweg 35, 
tel. (0575) 45 14 41 

Hengelo: 

Kerstkoopzondag 
10 december

11.00-17.00 uur
-Soezie stand

-Kerstkransjes bakken
-Glühwein

Spalstraat 37, tel. (0575) 46 17 13

Vorden: 
Pleinfestijn

Zaterdag 9 december
9.00-17.00 uur en

Zondag 10 december
11.00-17.00 uur 
- Volop kerstbomen te koop. 

- Kennismaking met Babbelberen.
- Diverse demonstraties: 
• Kerstkaarten maken

• Sieraden maken
• Plexiglas zagen
Stationsweg 16, 

tel. (0575) 55 15 83 

Zelhem: 
SUPERACTIE: 

Bij aankoop van € 50
aan kerstartikelen:
echte kerstboom 

GRATIS
Welkoop wenst u fijne kerstdagen 

en een voorspoedig 2007
Dr. Grashuisstraat 11, 
tel. (0314) 62 12 38 

Ruurlo: 
Zaterdag 9 december is het
weer een drukte van belang

bij Welkoop Ruurlo.
Speciale stands met o.a.

- Glasmozaieken
- Sieraden

- Sjaals / Truien
- Warmte kussens

- Activiteiten voor de kinderen
- Djembe (13.30 - 14.30 uur)

Krashof 10, tel. (0573) 45 25 00
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Hèt kadoboek
Over Kasteel Vorden

en dat hotel
Bonvrie – Hengelo Gld en Zelhem

Bruna – Ruurlo en Vorden
Lovink – Lochem

Van Someren & ten Bosch - Zutphen

www.konijnenbult.nl

Ten Brinke Bouw realiseert 

binnenkort in Zelhem 3 vrijstaande 

en 4 dubbele woningen in het plan

‘Soerlant lll’.

Inlichtingen bij de verkopende makelaars: Realisatie:

Ten Brinke Bouw 
Havenstraat 15 
7005 AG Doetinchem
T 0314 - 37 19 00

Vrijstaande woning

Vanaf € 418.000 v.o.n.

Helft van een dubbele woning 

Vanaf € 297.800 v.o.n.

Keppelseweg 21
T 0314 - 34 04 02
E doetinchem@egginkmaalderink.nl
I www.egginkmaalderink.nl

Koopmanslaan 31 Doetinchem
T 0314 - 37 01 00
E info.doetinchem@meeus.com
I www.meeus.com

Plan Soerlant lll
11 Woningen

Zelhem

Acties geldig tot 31 maart 2007. Prijzen incl. BTW. Wijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

EEN PEUGEOT BRENG JE NAAR NEFKENS!

Michelin

175/65 14T van € 499,- voor € 399,-

195/65 15T van € 579,- voor € 495,-

195/65 15H van € 695,- voor € 575,-

205/60 16H van € 915,- voor € 725,-

BF Goodrich

175/65 14T van € 460,- voor € 375,-

185/65 15T van € 520,- voor € 425,-

195/65 15T van € 532,- voor € 425,-

195/65 15H van € 636,- voor € 495,-

Snelle service zonder afspraak! Onze prijzen zijn all-in, dus inclusief BTW,

balanceren, monteren, stalen velgen, 1e wisseling zomer- voor winterbanden

en opslag banden.

APK Veiligheidscheck
Olie verversen en oliefi lter

vervangen

Van € 89,-

VOOR € 49,-
VOOR € 19,-

Van € 58,-

Incl. Afmeldkosten en 

viergas- of roetmeting.

Een greep uit onze winterbanden/velg-combinaties

NEFKENS OOST B.V.  Zutphen  
De Stoven 1  Tel.: (0575) 52 66 68 • www.nefkens-oost.nl

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

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

BOERENKOOL
2 zakken à 300 gram

NU 1.78
BAKE-OFF:
ROOMBOTER APPELTAARTJE
stuk

van 3.79 voor 2.49

WELMOED 
CABERNET SAUVIGNON
fles 0.75 liter

van 4.99 voor 3.99

Speciaal voor de feestdagen bij AH hengelo (g)

GREENFIELDS
RIB/RUNDERLAPPEN

van 10.48
voor 7.99

JÄGERMEISTER
fles 0.70 liter

NU 10.99

SUN 
VAATWASMIDDEL
2 dozen 
à 26/30 stuks

van 12.58 voor 7.99

HAND
SINAASAPPELEN
net 2 kg

van 2.99 voor     1.59

SPA & TEA of
SPA & FRUIT
3 pakken á 1.5 liter

van 4.47 voor 2.97
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MINI 
KERST-
BEURS

Op zaterdag 9 en zondag
10 december 2006

Bij BANNINK
Hulshofweg 8 te Ruurlo

De beurs is geopend op
zaterdag van 13.00 tot 

17.00 uur en op zondag van
10.00 uur tot 17.00 uur

•
We hebben kerststukjes, 

deurkransen, graftakken en
diverse materialen te koop.

•
KOM ALLEN!!!

De koffie is gaar!
Ook kunt u uw eigen vaas of

schaal achter laten, dan maken
wij er een mooi kerst stuk op!!!

Een afspraak waar iets moois uit groeit
Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

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

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen

Een selectie uit onze ruime voorraad occasions:

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

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

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

Nissan Micra 1.0
3drs, beige, sep-93
94000 km € 1.950,00 

Nissan Micra 1.3 tango 75
3drs, zilver, mei-95
136276 km € 2.850,00 

Peugeot 205 GR
5drs, wit, mei-92
154937 km € 1.750,00 

Renault Megane 1.6e RN Classic
4drs, blauw, mrt-98
115032 km € 3.995,00 

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

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

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

Kia Mentor 1.6 LS
4drs, AC, Groen, dec-02
39288 km € 8.950,00 

Opel Tigra 1.4i-16V
3drs, brons, okt-96
47415 km € 5.950,00 

Renault Scenic 1.6 Kaleido
Mpv, AC, m.grijs, jun-99
123109 km € 7.995,00 

Renault Scenic 1.4 16V RXE
Mpv, AC, blauw, nov-99
77000 km € 9.800,00

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

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

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

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

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

Mitsubishi Space star Comfort line 1.8 Gdi
Mpv, AC, zwart, mei-02
53500 km € 12.950,00 

Peugeot 206 1.4 Challenge
5drs, grijs m., jul-03
30318 km € 10.950,00 

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

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

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

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

Saab 9-3 Coupe 2.0T Business Edit.
3drs, ACC, blauw, jun-01
80000 km € 11.500,00 

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

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

“Een veilig gevoel zo’n

Herwers Occasion”

KERSTSFEER BIJ

ZATERDAG 9 DECEMBER

ZONDAG 10 DECEMBER

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

TENTENDIJK 2

7255 LW  HENGELO (GLD.)

TEL. 06-20034055

* Zolang de voorraad strekt.

Laat de WinterCheck-up 

doen voor slechts € 17,- en 

ontvang een aardige attentie*.

Zeker met het gure winterweer wilt u blind kunnen vertrouwen op uw auto.

Kom daarom langs voor de WinterCheck-up. Voor slechts €17,- wordt uw auto 

gecontroleerd op 28 punten. Zo kunnen u en uw passagiers veilig de winter door.

Een Peugeot breng je naar Peugeot.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.  Hengelo (Gld.)  

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

Startklaar voor een veilige winter?

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!



A.S. ZONDAG
GEOPEND

ZUTPHEN

ZUTPHEN

ZUTPHEN

ZUTPHEN

ZUTPHEN
Industrieterrein

“De Mars”
Zutphen

Goed bereikbaar 
500 gratis parkeerplaatsen

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

49/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 december 2006

PLUS
Tompoucen
4 stuks
NORMAAL 2.99

1.99

Kilo      
ELDERS 7.49

Kipfilet

4.99
kilo

Sperziebonen

0.99
500 gram

Mandarijnen
Clementines
Kistje 2,3 kilo 
ELDERS 2.99

1.99
2,3 kilo

PLUS
Filet americain
Diverse smaken
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.79-1.99

1.39
150 gram

PLUS
Zalmfilet met huid
250 gram
NORMAAL 4.99

3.98
250 gram

Varkensschnitzel
Naturel of gepaneerd 
In de smaken Wiener, cajun madras 
of zigeuner, 500 gram
ELDERS 4.74-5.74

3.98
500 gram

LAATSTE WEEK SPAREN
VOOR EXCLUSIEF BADTEXTIEL

Lever deze week uw volle spaarstroken in!

3.00
4 pakken

Roosvicee
Multivit
Diverse smaken
4 pakken à 1,5 liter naar keuze
ELDERS 5.00

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00


