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Marcel Leferink is net voor ons gesprek
terug van ‘weggeweest’. Zegt hij: ‘Ik
heb zojuist een geweldige morgen be-
leefd. Wij hebben samen, circa 25 on-
dernemers en medewerkers, het dorp
weer voorzien van kerstbomen. Ik heb
ze geteld, er staan er precies 193’, al-

dus Marcel Leferink. Ook leerlingen
van scholengemeenschap ’t Beeckland
hebben ons geholpen. De grote kerst-
boom in het midden van het dorp is
geschonken door Natuurmonumen-
ten. De boom is ‘aangekleed’ door Ro-
tary Vorden. Na afloop van de werk-
zaamheden heeft de VOV op koffie
met gebak getrakteerd. Dit jaar is het
centrum van het dorp namelijk voor
de 25e keer met kerstbomen ‘verlicht’
en dat vonden wij zeer zeker een trak-
tatie waard’, zo zegt hij. 

Het VOV bestuur is de afgelopen jaren
voortvarend te werk gegaan. Zo wer-
den in 2008 nieuwe statuten ontwor-
pen. Marcel Leferink: ‘We hebben toen
onze leden in secties verdeeld. Zo heb-
ben we de ‘sectie detail‘ opgericht. De-
ze sectie onder voorzitterschap van
Henco Elbrink regelt alles op het ge-
bied van koopavonden, koopzondagen
en alles wat daarmee samenhangt. De
‘sectie horeca’ onder voorzitterschap
van Jeroen Geubels houdt zich o.m. be-
zig met sluitingstijden, vergunningen
voor evenementen e.d. Verder hebben
we nog de sectie Handel/Industrie/
Bouw en Dienstverlening. Hieronder
vallen b.v. makelaars, banken, bouw-
bedrijven, fysiotherapeuten, noem
maar op. Deze sectie onder voorzitter-
schap van Gertjan Hulleman houdt
zich bezig met het aanbestedingsbe-
leid, bouwvergunningen e.d. We heb-

ben voor alle secties aparte reglemen-
ten opgesteld.

Daarnaast kennen wij ook nog (en
daar ben ik bijzonder blij mee) de
Stichting Vrienden van Vorden. Deze
Stichting houdt zich bezig met de or-
ganisatie van de zomerfeesten, de bra-
derie, Sinterklaas, het kerstgebeuren
e.d.’, zo zegt Marcel Leferink. Sinds
kort kent de VOV ook ‘buitengewone
leden’, waarbij verenigingen en stich-
tingen zijn aangesloten. Deze buiten-
gewone leden drukken duidelijk een
positieve stempel op de samenleving
in Vorden. ‘Marcel Leferink: ‘Kijk hoe
de samenwerking tussen de VOV en de
voetbalclub Vorden verloopt. In ver-
band met de noodzakelijke uitbrei-
ding/ renovatie van de kleedkamers
van de club, werd er een grote verlo-
tingactie op touw gezet . Momenteel
wordt er met veel succes voor beide
partijen een ‘bonnenactie’ gehouden.
Ook hebben we afgelopen zomer op
het marktplein samen een straatvoet-
baltoernooi georganiseerd.

Met het ‘buitengewone lid ‘ Natuur-
monumenten hebben we als VOV het
Berendpad gerealiseerd, alsmede de
‘nacht van de nacht ‘. Ook een perfec-
te samenwerking met de Stichting Be-
rend van Hackfort (ook een buitenge-
woon lid) waarmee wij de Berenddag
organiseren. Kijk ook naar het Cul-
tuurfonds Vorden. Zij organiseerde het
afgelopen zomer de Italiaanse zang-
avond en wij (VOV) overdag de Italiaan-
se markt’, zo zegt Marcel Leferink. In-
middels hebben de VOV en scholenge-
meenschap ’t Beeckland ook de krach-
ten gebundeld. Dat idee van samen-
werking is ontstaan doordat leerlin-
gen van deze school regelmatig stage
lopen bij Vordense ondernemers. Ook
helpen leerlingen mee tijdens het Sin-
terklaasgebeuren, de voorbereiding op
Kerst (zoals vorige week bij het plaat-
sen van de kerstbomen) e.d.

Mijlpaal VOV

Carmen Smeerdijk: 100e lid 
van de ondernemersvereniging

Afgelopen week een heuglijke dag voor VOV voorzitter Marcel Leferink
toen bekend werd dat Healthconsulent Carmen Smeerdijk (‘Care for Hu-
man’ en ‘Care for Women‘) zich als 100e lid van de Vordense Ondernemers
Vereniging aanmeldde. Een terecht trotse Marcel Leferink kwam haar per-
soonlijk met deze mijlpaal gelukwensen . Toen Marcel Leferink namelijk
3,5 jaar geleden tot voorzitter van de VOV werd gekozen, stelde hij zich een
aantal doelen, waaronder een ‘breder’ VOV en daaraan gekoppeld meer le-
den. Marcel Leferink: ‘De VOV telde toen 68 leden. Mijn streven was om
tenminste 100 leden te realiseren. Ik ben blij dat het gelukt is, sterker nog,
alles wijst er op dat we het jaar met (bijna) 110 leden kunnen afsluiten. Ik
heb het vanaf het begin van mijn voorzitterschap ook als plicht gevoeld
om zoveel mogelijk ondernemers in Vorden georganiseerd te krijgen.
Want hoe gaat het in de praktijk, de niet- leden profiteren wel mee van de
activiteiten die de Ondernemers Vereniging organiseert. Dat is natuurlijk
niet fair. Gelukkig gaat het de goede kant op. Ik verwacht dan ook dat bin-
nen niet al te lange tijd alle Vordense ondernemers zijn aangesloten’, zo
zegt hij optimistisch.

Carmen Smeerdijk wordt gefeliciteerd door Marcel Leferink

Zo krijgen de leerlingen een goed in-
zicht van wat er zich allemaal achter
de schermen van de VOV afspeelt. Ook
een ‘win-win‘ situatie waarover Marcel
Leferink destijds opmerkte: ‘Onderne-
mers die gebruik maken van stagiaires
en ze vertrouwd maken met hun
branche, kunnen de jongens en meis-
jes wellicht in de toekomst een baan
aanbieden’. De afgelopen maanden is
het ‘Masterplan Vorden Centrum’ in
het dorp herhaaldelijk onderwerp van
gesprek geweest. Het ‘schoolmeisters-
huus’, de plannen om de bibliotheek
af te breken, de actiegroep die de bibli-
otheek juist wil behouden, allemaal
veel besproken ‘items‘. 
Marcel Leferink daarover: ‘Het stand-
punt dat de VOV inneemt is zeer dui-
delijk: ‘Wij doen niets anders dan uit-
voering geven aan de plannen zoals
die destijds zijn gepresenteerd’. Over
de ‘angst’ die er bij de Vordense markt-
vereniging bestaat, dat ‘straks’ de
standhouders op de vrijdagmarkt
ruimte moeten prijs geven, is Marcel
Leferink eveneens heel duidelijk: ‘Als
er inderdaad op de huidige plekken
‘meters’ moeten worden ingeleverd,
moeten die elders gecompenseerd
worden. Wanneer de bibliotheek
wordt afgebroken komt er sowieso
ruimte vrij. Ik heb er alle vertrouwen
in, de marktvereniging behoeft zich
niet ongerust te maken’, zo zegt de
VOV voorzitter vol overtuiging.

Op pagina 17 zijn in de begroting
van de Hervormde Gemeente enkele
bedragen en teksten weggevallen en
/ of verwisseld. Daardoor staat er
genoemd dat het exploitatietekort
over 2010 € 274.418,- zou bedragen.
Dit moet zijn: € 50.518,- . 

Zoals vermeld in Info ligt de volledi-
ge juiste begroting ter inzage bij het
Kerkelijk Bureau, Ruurloseweg 47A
in Vorden. Ook kan er bij de voorzit-
ter van de kerkrentmeesters, de heer
Hans Aartsen, tel. 551427, een begro-
ting op schrift aangevraagd worden.
Tevens is de juiste samenvatting van
de begroting 2010 te bekijken op de
website (www.protestantsegemeen-
tevorden.nl).

Onze excuses voor de onjuiste weer-
gave van de begroting in het kerk-
blad.

Mededeling 
Hervormde kerk Vorden
Helaas is er in het december / ja-
nuari - nummer van kerkblad "In-
fo" van de Protestantse Gemeente
(i.w.) te Vorden door een techni-
sche onvolkomenheid een zeer
storende onjuistheid opgeno-
men..

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

25 december

Kerkdienst
De heer J. Rigterink uit Vorden is
vrijdag 25 december voorganger in
de kerkdienst van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo Gld.

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Vrijdagavond a.s. Moonlightshoppen bij Plus
Mega-aanbiedingen, proeverijen en een Prijzenfestival met tal van
prijzen, waaronder Oudejaarsloten. De prijzen worden direct op vrij-
dagavond verloot, voor het winnen van een prijs geldt, dat U om
21.30 uur aanwezig moet zijn om te kunnen winnen! Maar met een
glaasje Gluhwein en een broodje beenham gaat dat vast lukken!

Varkenshaas diverse smaken prijs per kilo € 9.98

Luxe gourmetschalen prijs per kilo € 8.98

Kistje mandarijnen ± 2,3 kilo € 2.99

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 december 10.00 uur ds. J. Kool, doopdienst, 4de
advent, 19.00 uur Kerstsamenzang in de Dorpskerk, Raad
van kerken.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 december 4de advent 10.00 uur  ds. J. de  Goei
uit Amersfoort, 19.00 uur Kerstsamenzang in de Dorpskerk,
Raad van kerken.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 december 10.00 uur Mevr. van de Velde, Neede
4de advent.

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 december 10.00 uur Woord- en communie-
viering 4de zondag advent, 19.00 uur Kerstsamenzang in de
Herv. Dorpskerk, Raad van kerken.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 december 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 20 december 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
19/20 december D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: 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.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vor-
den. Tel.nr. (0575) 84 27 27.

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien
in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem). Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

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

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

Klachten/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, openings-

tijden 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 maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres:
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. 
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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

Prachtig kerstcadeau,
DVD "Zwarvers in de kerst-
nacht" van Dinie Hiddink te
koop bij de Bruna in Vorden
en Boekhandel Lovink in Lo-
chem

�

FEESTJE? 
Verhuur van 

Party/feesttenten,
DJ, Karaoke- en 

geluidsapparatuur

0575 - 559223
www.party-service-achterhoek.nl

Te koop: volop nieuwe en
gebruikte schaatsen, Jan
Hermans, Pastoor Thuis-
straat 8, Keijenborg. Tel.
0575 - 46 16 69

�

Dagmenu’s
16 t/m 22 december 2009 

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

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

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

Woensdag 16 december 
Uiensoep met kaascrouton/Warme beenham met mosterdsaus,
aardappelen en groente.

Donderdag 17 december 
Boerenkool met spekjes, rookworst en verse worst, mosterd en
zuurgarnituur/chocolademousse met slagroom.

Vrijdag 18 december 
Minestronesoep/Urkervispot in witte wijnsaus met aardappelen en
groente.

Zaterdag 19 december 
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade/ijs met
slagroom. (alleen afhalen/bezorgen).

Maandag 21 december
Tomatensoep/Wokki wokki van kipfilet met roerbakgroente, jus en
rijst.

Dinsdag 22 december
Wiener schnitzel met geb. aardapp. en groente/ijs met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Te koop: Kerstbomen
van 1 tot 5 meter. Walge-
moet, Brandenborchweg 10,
Vorden.

�

Kerstbomen te koop, di-
verse soorten en maten. Ber-
tus Waarle, Hamsveldseweg
2, Kranenburg Vorden. tel.
0575 - 55 68 65, 06
51148066

�

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

Vlaai v/d week

Hazelnootbavaroisevlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbiedingen

Proefstol ca. 450 gram € 3,75

Suikerkransen groot
10 stuks € 3,95

Aanbiedingen geldig van di. 8 t/m za. 19 december.

Te koop Kerstbomen, di-
verse soorten en maten o.a.
Nordmann. W. Nieuwenhuis,
Galgengoorweg 7a, Vorden
tel. no: 0575 - 55 33 45

�

Wegens groot succes
starten wij in jan. 

met een nieuwe groep

WLC
om onder begeleiding 

af te slanken.

Geef U op want 
vol = vol!

tel. 522326/0652035918.

Van uw
oude trouwring
maken wij een

modern sieraad.
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur

0575-550725

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

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

W E R E L D  W I N K E L
VORDEN  
Kerstgedachte, Kerstengel,
kom ook eens in de wereld-
winkel kijken.

�

Te koop: Kerstbomen
vers uit de grond. Fam. Kap-
pert, Ruurloseweg 87, Kra-
nenburg, 0575-556935/06-
15540958.

�

Vakantie of overwinteren in
THAILAND bij
Vordenaren.Kijk op
=www.bandokmaai.com=

Gevraagd: Serieuze
huish. hulp voor 2 halve of 1
hele dag p.w. Twee vriendin-
nen mag ook. Betreft huis in
buitengebied in driehoek
Hengelo-Ruurlo-Vorden. Kin-
deren niet aanw. 06-
18879496.

�

Jong gezin zoekt huish.
hulp voor halve dag of 3 uur
in de week, in Vorden.
Tel:06-48271160

�

Te koop: Eieren van jon-
ge hennen. 20 voor € 1,-.
Weenk, Schuttestraat 12, tel.
0575556659.

�

Wij verhuren KERSTMAN en KERST-
VROUW kostuums, DS Design, 
Molenkolkweg 33, Steenderen, 

0575-452001.

WEEKBLAD Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

www.contact.nl



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon en broertje

Sten
Sten is geboren op 7 december 2009 om 11.12
uur. Hij weegt 3510 gram en is 50 cm lang.

Mark Zelle en Esther Jacobs
Mick en Jim

De Boonk 45
7251 BT Vorden

Poelier ‘t Vöske
Jeroen Hoffman

Tramstraat 28, Lochem - 0573-254683

Een greep uit ons assortiment:
Biologische landhoen  . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 9,90
Kalkoen heel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 6,90
Kip- of Kalkoenrollade . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 7,95
Hazenpeper kant-en-klaar . . . . . . . per 500 gram 5,95
Hazenbout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per stuk 5,00
Hertenbiefstuk  . . . . . . . . . . . . . . . . . per 100 gram 2,50
Hertennägelholt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . per 100 gram 3,95
Reerug + 2 kilo per stuk  . . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 38,50
Wildzwijnrollade  . . . . . . . . . . . . . . . . per 500 gram 9,00
Fazante haan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per stuk 10,50
Tam konijn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 8,75
Tamme konijnenbout  . . . . . . . . . . . . . . . per kilo 13,75

Speciale aanbieding OP = OP!!!
Wildzwijn tournedos 115-130 gram  €1,50 per 100 gram

Aanrader voor de Kerst
KALKOEN, ontbeend en gevuld met gehakt, rozijnen en

cashewnoten in braadzak €12,50per kg

Bestel nu voor de feestdagen!
Ons hele assortiment kunt u vinden op www.tvoske.nl

Wij hebben tevens diverse producten voor uw voor- en bijgerechten.

Het begin van een nieuw leven,
zo heel erg mooi en klein.
Het is eigenlijk niet te beschrijven,
hoe blij wij met jou zijn.

Doutzen
Luna Schulp

Ze is geboren op 9 december 2009, 
weegt 3630 gram en is 52 cm lang.

Arrigo, Tjitske en Jinte 
Schulp-Wisselink

Venneweg 5
7255 NX  Hengelo Gld
Tel: 0575 - 46 73 03

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon
en ons broertje

Max Marijn
8 december 2009

Pascal, Mariëlle, 
Mei en Bart Hartelman

Pieter van Vollenhovenlaan 12
7251 AR  Vorden

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven en
belangstelling te hebben ontvangen na het overlijden
van mijn lieve vriend, onze vader en opa

Gerrit Vliem

Wij willen u daarvoor bedanken.

Hennie Willems
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, december 2009
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‘Beltrum is de bakermat van survival’

Met de spitsheffi  ng kan men ‘slim’ 

gaan auto rijden. Wie dan toch in 

de spits de weg op gaat in de regio 

Arnhem-Nijmegen betaalt ook 

mee aan de doortrekking van de 

A15 en aan de oplossing van het 

verkeersinfarct in de regio. 

Prima toch?

Albert Schol, fractie CDA

De spitsheffing moet om de 

kwaliteit, toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van het openbaar 

vervoer en het fi etspadennet te 

verbeteren. Niet om extra asfalt en 

infrastructuur aan te leggen. En 

vooral niet voor het doortrekken 

van de A15!

Ünal Sözen, fractie GroenLinks

Spitsheffi ng moet! 

Zorgboerderij op Wageningse beursvloer 

Meer over tarieven en heffingen bij fi les

Met de actie ‘SlimPrijzen’ is aangetoond dat belonen werkt in het be-

strijden van files in de Stadsregio Arnhem – Nijmegen. Automobilisten 

krijgen geld voor elke dag dat zij niet in de spits rijden richting Waalbrug 

Nijmegen. 

Deze actie is verlengd tot juli 2010. Zolang de infrastuctuur niet op orde 

is, zijn beloningen of heffingen nodig om het verkeer te spreiden. Als 

het aan gedeputeerde Marijke van Haaren ligt komt er bij de invoering 

van de kilometerheffi  ng een spitsheffing in de regio Arnhem-Nijmegen 

om de files korter te maken. Zij ziet dit in samenhang met de tolheffi  ng 

op het nieuwe deel van de A15 tussen knooppunt Ressen en Zevenaar, 

die erop is gericht de financiering van de A15 mogelijk te maken. Om 

te voorkomen dat het verkeer de nieuwe weg mijdt, is ook op andere 

wegen een heffing nodig, zo vindt de gedeputeerde.

De kilometerprijs per gereden kilometer bestaat uit een basis- en een 

spitstarief. Het tarief is afhankelijk van de auto waarin wordt gereden.

Het basistarief betaal je zodra je gaat rijden en het spitstarief per 

kilometer geldt alleen op drukke trajecten.

Nieuwjaarsreceptie

Kaartjes Paul McCartney

Euro-actie 

De nieuwjaarsreceptie van de provincie Gelderland is op 

woensdag 6 januari 2010 van 16.00 tot 18.00 uur op de 

zuidgalerij van het Huis der Provincie aan de Markt in Arnhem. 

Iedereen is hartelijk welkom.

In de laatste prijsvraag van dit jaar was de vraag: Wat is de naam 

van het gemengde koor van de medewerkers van de provincie 

Gelderland? Het antwoord is eenvoudig via Google te vinden 

en luidt:  Tricolore Gelria. Ook inzenders met het antwoord 

‘Tricolore’ hebben meegeloot. De kaartjes zijn gegaan naar 

mevrouw H.P.M. Merkus in Elst. Hartelijk gefeliciteerd namens 

de redactie!

De 1 Euro-actie van Regiotaxi 

Gelderland leverde 30% meer reizigers 

op. Door het succes is de actie voor 

onbepaalde tijd verlengd. De actie houdt in dat reizen met 

Regiotaxi Gelderland na 19.00 uur en in het weekend 1 euro per 

zone kost plus een instapzone. Het normale tarief is € 1,75 per 

zone. Regiotaxi Gelderland is daarmee aanzienlijk goedkoper 

dan een gewone taxi. Houders van een Wmo-pas (ouderen en 

minder validen) betalen altijd het lagere tarief van € 0,50 per 

zone. Meer informatie op www.gelderland.nl/regiotaxi

Op de jaarlijkse Wageningse beursvloer wisselen 

bedrijven en non-profit organisaties menskracht, 

materialen en kennis uit. De provincie Gelderland 

maakt dit financieel mogelijk. Op de tweede 

‘ruilbeurs’ was Wouter van Deelen (1959) voor 

zijn zorgboerderij Willemshoeve actief. Van 

Deelen: ‘Met veertien vrijwilligers bieden 

wij dementerende ouderen een natuurlijke 

dagbesteding aan voor één of meer dagdelen 

per week. We werken daarvoor goed samen met 

zorgorganisatie Opella.’ Door negen goede matches
op de beurs kan Van Deelen volgend jaar met 

‘respijtzorg’ beginnen. Dat is een landelijk aanbod 

voor een Bed en Breakfast voor een oudere en een 

begeleider.

Meer informatie op www.dewillemshoeve.eu

De Stichting Survival Beltrum is één van de vier winnaars van 

de jaarlijkse klimaatparelwedstrijd. Beltrum is de bakermat 

van de survival, een internationale competitie. 

Op 10 januari 2010 doen ongeveer 1.000 mensen mee aan de 

Survival Run in Beltrum. Pauline Boverhof (1964) is lid van 

de jeugdwerkgroep van de stichting en zij heeft de win-

nende klimaatparel verzorgd: ‘Survival is een duursport met 

natuurlijke hindernissen. Wij hadden in Beltrum nog niets 

met water en omdat wij hebben gewonnen kunnen wij een 

klimaatbestendige vijver aanleggen naast het survivalbosje. 

Passend in de natuurlijke omgeving in de Achterhoek.’ 

De provincie organiseert de klimaatparelwedstijd om de 

klimaatverandering te bestrijden.

Meer informatie www.klimaatparels.nl

Reageer op gelderland.nl/stelling

actueel

Goed op weg

Filebestrijding heeft een hoge prioriteit

Zorgboerderij Willem’s Hoeve levert dementerende ouderen dagbesteding

Pauline Boverhof: 'We hebben nu meer natuurlijke hindernissen'
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stelling verkeer en vervoer
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Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



... met Keurslager Vlogman

Gourmetschotel Standaard
Biefstuk, varkensschnitzel,
kipfilet, tartaartje, minivinkje
en mini-hamburger

per persoon 495

Gourmetschotel „De Luxe”
Kogelbiefstuk, kalfsoester,
varkenshaas, kipsateetje,
bacon vinkje en tartaartje

per persoon 695

Lamsvlees
Lamsbout, lamsreaks, lamshaasjes

en een ruim assortiment kalfsvlees.

Heerlijke feestdagen
De decembermaand is weer aangebroken. Een tijd waar-
in u extra aandacht besteedt aan lekker eten; een extra
feestelijke lunch, hartige hapjes, gezellig gourmetten of
fonduen. Met als hoogtepunt natuurlijk het Kerstdiner!
Wij zorgen graag voor de culinaire invulling, zodat u
verzekerd bent van smakelijke feestdagen.

„Ambachtelijk bereid
tot en met het touwtje”

We hebben weer prachtige rollades
voor de Kerst. Met zorg gemaakt en
kant-en-klaar gekruid. Tip: laat de rolla-
de na ‘t braden zo’n 10 minuten rusten.
Vleessappen en warmte verspreiden
zich dan gelijkmatig en u kunt de rollade
makkelijker snijden.

Diverse soorten zoals:
• Runderrollade

(mager of doorregen)
• Varkenfiletrollade

• Schouderfiletrollade
• Half-om-halfrollade

• Lenderollade
• Kalfsrollade

Allemaal handgeknoopt.

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

Kerstspecial:
Kipkado
Kipfilet met knapperige groente
en kruidenolie, 
in spek verpakt.

100 gram 160
Feestelijk tafelen
Voor de feestelijk belegde
boterham:

• eigen gemaakte vleeswaren

• gebraden rosbief

• runder-, varkens- en
kalfsrollade

• gekookte achterham

• diverse soorten rauwe
hammen

• kerstspecialiteiten

• gebraden vleeswaren

• salami soorten

• Japanse rosbief

Wild
• Hertenbiefstuk, ree, wild zwijn,

hazenpeper en konijn.
Vraag ons naar de prijs.

BESTEL OP TIJD!

Gevogelte
• Kip, kippenpoten, drumsticks,

kalkoenheel, kalkoenbout en
kalkoenfilet.

Zie ook de reclames in de winkel.

Wij wensen u
fijne Kerstdagen!

Moonlight shopping
Vrijdag 18 december van 18.00 t/m 22.00 uur

PLUS Hans Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777
 maandag - woensdag 8.00 - 20.00 uur,  donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00 uur, 

zaterdag 8.00 - 20.00 uur 

Kom naar onze gezellige Moonlightshopping en maak kennis met ons speciale kerstassortiment met vele
proeverijen, natuurlijk zijn er ook tal van verrassingen, zoals speciaal voor kinderen een Kerstspeurtocht in de winkel. 

Er zijn 4 Mega-aanbiedingen en tot slot is uw kassabon misschien wel € 25.000.000 waard!
Gooi uw kassabon van minimaal € 50.00 in de speciale ton en maak kans op tal van prijzen, 

waaronder Oudejaarsloten, 1 minuut gratis winkelen en nog veel meer.

Speciale Moonlightaanbiedingen
Alléén geldig tijdens de Moonlight avond op 18 december.

Kerstrollade
Kilo

Coca-Cola
4-pack

Bij aankoop van
een oudejaarslot
krijgt u een fl es
wijn** gratis

Bij een mininale
besteding van € 50
aan boodschappen*

een krat Grolsch
bier** voor slechts

kilo

5.00
krat

5.00GRATIS
fl es wijn

per set

3.99

* Met uitzondering van wettelijk niet toegestane artikelen (tabak, slijterij, statiegeld, zelfzorggeneesmiddelen, babymelk tot 6 maanden, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en koopzegels).
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

Alléén tussen
21.00 en 22.00 uur



"Deze tentoonstelling beoogt u een
voorproefje te geven wat Vorden en
haar buitengebied te bieden heeft aan

beeldende kunst en vormgeving en u
nieuwsgierig te maken naar meer,"
sprak Colenbrander.En zij vervolgde.

EN WÁT BEOOGT KZV?
KunstZondagVorden beoogt een breed
publiek kennis te laten maken met
professionele beeldende kunst en
vormgeving in galeries en ateliers in
en om Vorden. Hiervoor organiseert
zij viermaal per jaar een kunsttocht.

EN WAAROM?
KunstZondagVorden beoogt bruggen
te slaan tussen de kijker en het kunst-
werk. Daarom zijn op KunstZondag-
Vorden o.a. de kunstenaars/vormge-
vers aanwezig om met het publiek in
gesprek te gaan over hun werkstuk-
ken, hun inspiratiebronnen en toege-
paste technieken. En hiervoor heeft u
oók bij deze opening de unieke gele-

genheid. Ook hier zijn de exposanten
aanwezig om met u te "bomen" over
o.a. de volgende stellingen: "Kunst
hoort thuis in het publieke domein,
niet in een isolement" en "Kunst is een
uitnodiging van de maker om de we-
reld door zijn/haar ogen te zien". 

Hierna verklaarde Colenbrander de
tentoonstelling "Zie door "bomen"het
bos weer" voor geopend en citeerde zij
Roethke: "In donkere tijden begint het
oog te zien", zette haar lichtgevende
gewei op en leidde het publiek letter-
lijk het sfeervolle donkere bos in.

De tentoonstelling  is nog te bezichti-
gen tot en met 16 januari 2010.

Zie door "bomen het bos weer" opent deuren Tentoonstelling

Vrijdagavond 11 december werd in aanwezigheid van een groot  gelnteres-
seerd publiek in GalerieBibliotheekVorden de overzichtstentoonstelling
"Zie door "bomen" het bos weer" geopend. Will(emijn) Colenbrander, be-
stuurslid van St.Vrienden Bibliotheek Vorden en voorzitter van KunstZon-
dagVorden  heette iedereen hartelijk welkom op deze bijzondere tentoon-
stelling met werk van kunstenaars uit Vorden en buitengebied en werk
van kunstenaars die exposeren in Vordense galeries en deelnamen aan
KunstZondagVorden van 13 december jl..

RATTI EN DIEPENHEIM DELEN
DE PUNTEN
Ratti moest afgelopen zondag voor de
tweede keer deze competitie aantre-
den tegen Diepenheim. De gasten
stonden met twee punten meer twee
plaatsen boven de Rattianen. Het was
dan ook duidelijk dat de drie punten
in Kranenburg moesten blijven om zo
een mooie sprong op de ranglijst te
kunnen maken. De thuisploeg begon
echter matig aan de wedstrijd. Binnen
een paar minuten kon de linker spits
van Diepenheim profiteren van mis-
communicatie in de defensie van Rat-
ti wat een vroege achterstand beteken-
de. Ratti ging na deze tegenvaller met-
een op zoek naar de gelijkmaker. Een
gevaarlijk schot van Sandor Verkijk
kon knap worden gekeerd door de
doelman en een gevaarlijke corner
werd door Ruud Mullink net te hoog
ingeschoten. Even later was het dan
toch raak. Michiel Gudde bediende na
een goede actie Ruud Mullink die de
bal tegen de touwen kopte. Ratti zakte
na deze treffer iets in wat Diepenheim
de gelegenheid gaf om weer wat beter
in de wedstrijd te komen. Voor rust
hadden beide ploegen nog de moge-
lijkheden om op voorsprong te ko-
men. Omdat de kansen niet werden
benut werd er gerust met een 1-1
stand. 

Na rust zochten beide ploegen meteen
de aanval hetgeen resulteerde in een
open en aantrekkelijke tweede helft.
Zowel Diepenheim als Ratti probeer-
den door middel van vlotte combina-
ties de tegenstander te overtreffen. De
aanval strandde voor beide ploegen
echter vaak vlak voor het strafschopge-
bied. Het speelveld bevond zich dus
ook met name op het middenveld.
Niettemin kwam voornamelijk Die-
penheim een enkele keer door deze
verdediging maar door een onnauw-
keurige afwerking of gewoon pech
werd er niet gescoord. Zo mocht Ratti
niet klagen na een bal op de paal en
een kopbal die maar net over ging. 

Ook Bram Klein Haneveld verrichte als
keeper van Ratti enkele goede reddin-
gen. Naarmate de tweede helft vorder-
de liet ook Ratti zich steeds meer gel-
den. 

De gastheren braken halverwege de
tweede helft enkele keren flitsend
door de verdediging van Diepenheim
welke door overtredingen tot stilstand
werden gebracht. Uit de daarop vol-
gende vrije trappen werd echter niet
gescoord. Beide ploegen probeerde in
de slotfase nog een overwinning uit
het vuur te slepen. Dit resulteerde in
een spannende wedstrijd met moge-
lijkheden over en weer. In de blessure-
tijd was Ratti nog erg dicht bij een
overwinning. In een razendsnelle
counter kreeg Sandor Verkijk een pass
op maat die door hem maar net over
het doel werd geschoten. Uiteindelijk
wisten beide ploegen niet meer te sco-
ren en bleef het 1-1.

Ondanks een andere doelstelling aan
het begin van de wedstrijd kan Ratti
terugkijken op een wedstrijd waarin
de punten eerlijk zijn verdeeld. Het re-
sultaat op de ranglijst is in ieder geval
dat Diepenheim niet verder kon uitlo-
pen op Ratti. De winterstop staat on-
dertussen alweer bijna voor de deur.
Volgende week rest nog één inhaal-
wedstrijd uit tegen DEO.

UITSLAGEN
Zaterdag 
Ratti B1GD - Bon Boys B3 afgelast
Vorden C3 - Ratti C1GD 0-

Zondag 
Ratti 1 (zon) - Diepenheim 1 (zon) 1-1
Ratti 4 (zon) - Kl. Dochteren 4 (zon) afg.
Ratti DA1 (zon) - Den Dam DA1 afg.
Veldhoek 1 (zon) - Ratti 2 (zon) 1-3
Socii 5 (zon) - Ratti 3 (zon) 2-2

PROGRAMMA
THUIS Zaterdag 
14:30 121040 Ratti 5 (zat) - AZSV 11   

Zondag 
10:00 Ratti 2 (zon) - Rietmolen 3 (zon)  
10:00 Ratti 3 (zon) - Ruurlo 5 (zon)   
14:00 DEO 1 (zon) - Ratti 1 (zon)
09:30 Ruurlo 6 (zon) - Ratti 4 (zon)   
11:00 Neede DA1 - Ratti DA1 (zon)

R a t t i

Voor het schenken door ouders aan
kinderen gaan de tarieven fors om-
hoog. Wanneer u méér schenkt dan
het vrijgestelde bedrag, verdubbelt
volgend jaar de verschuldigde belas-
ting. Wie plannen heeft om aan de
kinderen een schenking te doen,
doet er goed aan om dit nog vóór 1
januari aanstaande te regelen bij de
notaris.

Voor het erven zal het belastingtarief
voor een aantal mensen gunstiger
uitpakken. Met name wanneer men
erft van een 'vreemde' wordt het ta-
rief lager. In de gewone situatie van
ouders en kinderen wordt het er-
ven/schenken in veel gevallen juist
duurder. Het kan lonend zijn hier
uw testament op aan te laten passen. 

Een andere belangrijke wijziging van
de Successiewet heeft betrekking op
het volgende: 
In het verleden hebben veel ouders
hun huis op naam van de kinderen
gezet. Het doel was om bij het overlij-
den belasting te besparen voor de
kinderen. 

Het ziet er naar uit dat de nieuwe be-
lastingplannen door dit beoogde
voordeel el een streep gaan halen. 

Mensen die het huis van hun ouders
op naam hebben, terwijl de ouders
nog een gebruiksrecht hebben, doen
er goed aan om contact op te nemen
met het notariskantoor. 

We kunnen met u bespreken of er
maatregelen wenselijk en mogelijk
zijn. 

Notariskantoor Pera te Zelhem ver-
strekt u graag meer informatie over
deze belangrijke wetswijzigingen.

Erven en schenken

Nieuwe belastingregels
Per 1 januari 2010 zal mogelijk
voor het erven en schenken de be-
lastingwetgeving ingrijpend ver-
anderen. Dit heeft voor de meeste
mensen grote gevolgen.

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

25 december

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo
De heer J. Rigterink uit Vorden is
vrijdag 25 december voorganger in
de kerkdienst van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo Gld.

In de beslissende heat ging Erwin uit-
stekend van start, maar door een me-
chanisch probleem sloeg zijn machine
af en moest hij de wedstrijd vroegtij-
dig verlaten. Dus weg finaleplaats. Het
betekende voor de Vordenaar tevens
zijn laatste wedstrijd als prof binnen

het HM-Zanardo Jolly Racing Team. Er-
win: ‘Ik heb de afgelopen drie jaren
van deze mooie enduro sport genoten
en bij deze wil al mijn sponsors en hel-
pers bedanken voor hun medewer-
king en inzet’. 

Zaterdag 9 januari staat voor Erwin
Plekkenpol weer de eerste wedstrijd
als ‘amateur’ op het programma. Die
dag staat in Enter de enduro, meetel-
lend voor het Nederlands kampioen-
schap 2010, op het programma.

Erwin Plekkenpol
mist finale WK enduro cross
Erwin Plekkenpol is er in de twee-
de wedstrijd om het wereldkampi-
oenschap enduro-cross in het Itali-
aanse Genua niet in geslaagd om
zich voor de finale te kwalificeren.

Verschijning 
Weekblad Contact

Weekblad Contact Warnsveld verschijnt niet in week 53
In week 52 verschijnt de krant op donderdag 24 december. 
Kopij binnen vrijdag 18 december voor 12.00 uur.

De overige edities van Weekblad Contact verschijnen 
op de gewone tijdstippen
Gaarne tijdige inlevering van advertentiemateriaal voor Kerst-/Nieuwjaars-
wensen, etc.

De redactie.



Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

…Ook voor vervanging van 

werkblad, vaatwasser, koelkast, kraan etc.

WILD ACTIE Geldig tot 24 december 2009 

Grillpoelier Van Hunen
Winkel Dreiumme 53 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 25 94

Wildzwijn rollade op=op kilo 16.95

Poulet of boutvlees vers

Reebout ontbeend of rollade op=op kilo 19.95

Hazenbouten vers 3 stuks 13.99

Gevulde kalkoen 3 tot 5 kilo per kilo 8.95

Tam konijn bout per kilo 13.95

Wij zijn elke zondag open van 16.00 tot 19.00 uur

Café Uenk • Nieuwstad 13 • Vorden

1e Kerstdag
geopend vanaf 14.00 uur tot 19.00 uur

• Hapjes en Drankjes 
en spelletjes voor een gezellig samenzijn

2e Kerstdag
geopend vanaf 14.00 uur tot 19.00 uur

• Top Cat toernooi / Tien over Rood

Oudejaarsdag
vanaf 12.00 uur tot 19.00 uur

• Potbiljarten, leuke prijzen te verdienen

Nieuwjaarsdag 1 januari
vanaf 14.00 uur tot 19.00 uur

• Met een leuke attentie

�������	
�

��	��������	 ���������������	�

�	���	 ����

����	 ����	������

VERS VLEES

Aanbiedingen geldig van di. 15 t/m za. 19 december 2009.

Entrecote 500 gr.

Sukadelappen heel kilo

Varkenshaas medium 250 gr.

Rib-eye 500 gr.

Parmaham 100 gr.

Snijworst 100 gr.

samen

vleeswaren

3,59

2,98

9,48

9,98

8,98

Elke dinsdag én woensdag GEHAKTDAG

Rundergehakt heel kilo

H.O.H. gehakt heel kilo

3,98

3,69

Boerengehakt 500 gr. 2,98

Rosbief 100 gr.
+
Fricandeau 100 gr.

samen voor

zaterdag

2,98

Kipfilet heel kilo

Beenhammetje 
diverse smaken heel kilo

Varkensfiletrollade 
evt. naar eigen wens gevuld heel kilo

Hamrollade heel kilo

9,98

6,98

5,98

8,90

Varkenshaas in bladerdeeg
15 minuten in de oven 100 gr.

Wij wensen u Prettige Feestdagen!

Runderbraadrollade
Lenderollade
H.O.H. rollade
Hamrollade
Varkensfiletrollade
Onze rollades zijn op ambachtelijke
wijze gekruid en geknoopt

ROLLADES
Gourmet Deluxe:
biefstuk, varkenshaas-
medaillons, kipfilet,
shoarma en tartaar

Gourmet Royaal:
biefstuk, varkenshaas-
medallions, kipfilet, 
shoarma, mini slavink
en hamburger

Ook verkrijgbaar:
• Steengrill
• Fondueschotels
• Wokschotels
Nu met gratis saus!

SCHOTELS

1,59

Katenhaasjes
15 minuten in de oven 100 gr. 1,49

Carpaccio p.p.
met gratis dressing! 2,98

dinsdag
Verse worst
500 gr. 2,98

Bestel tijdig uw Kerstbestelling 
om teleurstelling te voorkomen.

Info + bestellen ook mogelijk op slagerijdreiumme.nl

KOREN-
RIJK

NU VOOR € 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 15 t/m zaterdag 19 december.

ROZIJNEN-
BROODJES
NU PER STUK VOOR

€ 0.40

EN

6 VOOR € 2.25De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

KERST-
VLAAI 

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 
€ 11.95

Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BRONCKHORST

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

GEMEENTE ZUTPHEN

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna
LICHTENVOORDE

ONLINE

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl 
of bel 070-3649500

Eindelijk echt 
leren

luisteren  



1

3. Ruiters bij Kasteel de Wildenborch.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 26 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Kerstmarkt in Vorden.

1. Kerstsfeer op het Kerkplein.

2

3



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

PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN

€ 25,- korting per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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Pure Aloë Vera
produkten.

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

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

WINTERBANDEN
tegen scherpe prijzen

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Ook voor stoffeer- en reparatiewerk van uw meubelen
kunt U bij ons terecht.

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00  •  zaterdag 9.30-17.00

Molenenk 20, Hengelo Gld. Tel. 06-54317355 of 0575-463504

Frans Kok 06 - 22 40 94 96

voor balkon- en luifelrenovatie
Westerstraat 80, 7255 BR Hengelo (Gld.)
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Sindy’s Catering
Salades bestellen ...

Sindy’s Catering bellen!!

Bestel nu vóór 20 december en maak kans

op 1 van de champagne-ontbijtjes!

Vleessalade € 5,75 p.p.

Zalmsalade € 6,25 p.p.

Salade de Luxe € 7,75 p.p.

(opgemaakt met zowel vlees als vis en aangevuld met stokbrood en kruidenboter)

Sindy’s Catering Tel. (0575) 46 45 32

Kersttip: DVD van 
Leo Lont de neef van

James Bond of 
Miami Vice in de
Hengelose mais

bij infobalie Hengelose
supermarkten, museum 40-45,

of webwinkel van 
www.kreunen-multimedia.nl

Aloe vera producten
makkelijk te bestellen via

www.jannienijkamp.
myflpbiz.com

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

NU GEHELE
WWWIIINNNTTTEEERRRCCCOOOLLLLLLEEECCCTTT III EEE
VRIJE-TIJDSKLEDING

vanaf

222555%%% korting

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 19 dec.

in de disco

DJ Arnoud

De Party DJ 
van dit moment



Met fijne medewerking van bakkerij Van Asselt is de actie tot stand
gekomen. De opbrengst was boven verwachting, er werden stapels
kruidkoeken verkocht. Soms zoveel, dat dragen niet eens meer
mogelijk was, zoals de geplaatste foto demonstreert.

Koekactie enorm succes

Om een nieuw speeltoestel te bekostigen hebben
de peuters van SPSB peuterspeelzaal Ot en Sien
uit Vorden een door de oudercommissie opge-
zette kruidkoekactie gehouden.

Het gemengde gelegenheidskoor ver-
zorgt deze avond, een avond waar al-

tijd door veel vaste bezoekers met veel
plezier aan wordt deelgenomen maar
ook teruggedacht, ook wordt er weer
veel samen gezongen. Natuurlijk zijn
alle senioren uit Wichmond/Vierakker
hartelijk welkom om deze avond mee
te vieren. 

Men begint om 19.00 uur in het Ludge-
rusgebouw.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
De dagen worden korter en don-
kerder, dus wordt het tijd voor het
"licht". De Kerst staat al weer bijna
voor de deur, dat betekent dat de
seniorensoos ook aan de altijd fij-
ne "warme"Adventsviering gaat
denken op 18 december a.s.

Voor Gijsberts zijn het plezier dat hij
bij Ratti heeft samen met de uit-

daging nog meer uit de jonge, talent-
volle spelersgroep te halen reden bij
Ratti te blijven. 

De spelersgroep is content met het
aanblijven van Gijsberts en wil de rest
van dit seizoen en komend seizoen
laten zien dat het goede spel van de
laatste tijd mooie resultaten op kan
leveren.

Eric Gijsberts ook volgend seizoen hoofdtrainer

SV Ratti
SV Ratti en Eric Gijsberts hebben
overeenstemming bereikt over een
contractverlenging. Gijsberts zal in
2010-2011 voor het vierde seizoen de
selectie van Ratti onder zijn hoede
nemen. Het bestuur is blij dat hij
nog een jaar voor de groep zal staan.

Er zijn herders en wijzen (met de na-
men: Goochem, Tom en Tom). Jozef en
Maria doen mee. Er worden solo’s ge-
zongen en teksten geleerd… De kinde-
ren en hun begeleiders krijgen er
steeds meer zin in om het straks op te
gaan voeren. Maar voor die tijd moet
er natuurlijk nog wel het één en ander
geoefend worden. Met zoveel enthou-
siaste kinderen gaat dat helemaal
goed komen.
Iedereen is van harte uitgenodigd op
Kerstavond! We zullen samen kerstlie-
deren zingen en voor alle kinderen is
er een presentje. De organiserende
commissie: Anna Mieke, Mieke, Ans,
Harriët, Lieneke, Anita, Ingrid, Gerrie,
Monique en Marije. Meer informatie
te verkrijgen bij Marije van der Wilt
e-mail m.v.d.wilt@jop.nl

24 december

Kinderkerstfeest in Dorpskerk
De afgelopen weken was het elke
maandagavond een drukte van je-
welste in ’t Achterhuus achter de
Gereformeerde Kerk. Om 18.00 uur
stroomt het vol met kinderen die
zingen, roepen, verstoppertje spe-
len, vragen stellen. Elke maandag-
avond zijn er weer een paar extra
kinderen bij die óók mee willen
doen. We oefenen dan namelijk
met zo’n dertig kinderen van de
clubs en kinder-nevendiensten van
de Protestantse gemeente (in wor-
ding) te Vorden voor de Kerstmusi-
cal. Die wordt op Kerstavond 24 de-
cember om 19.00 uur in de Dorps-
kerk opgevoerd. Er is een groot en-
gelenkoor met één heel ondeugen-
de engeltje, Bengel.We stonden zoals ieder jaar er warm-

pjes bij in De Super Yvonne en Wilbert
Grotenhuis, waar we ieder jaar wel-
kom zijn en zelf al een toezegging heb-
ben voor volgend jaar. Mede door deze
plek konden we in korte tijd veel
handtekening en ophalen, 257 in to-
taal. Voor wie deze actie gemist heeft
en nog wil tekenen is er a.s. zaterdag
de mogelijkheid op de kerstmarkt om
nog mee te doen.
Zaterdag op de kerstmarkt is er ook
weer een nieuwe actie met de naam
Verkrachting is killing.

NIEMAND LUISTERT
Schattingen van het aantal slachtof-
fers van seksueel geweld tijdens de
Bosnische oorlog lopen uiteen van
twintig-tot vijftigduizend. Met veel
van deze vrouwen gaat het nog steeds
slecht. "niemand luistert, en niemand
kan het wat schelen, vertelt een van
hen, F, aan een Amnestieonderzoeker.
Net als veel lotgenoten vindt F. het
moeilijk haar leven weer op te bou-
wen. Veel verkrachte vrouwen lijden
aan posttraumatische stress en zij heb-
ben vaak familieleden verloren. Als ge-

volg van hun psychische toestand zijn
velen niet in staat om te werken, wat
tot grote armoede en sociaal isole-
ment leidt.

REGERING FAALT
Internationale verdragen verplichten
de Bosnische overheid de daders te
vervolgen en slachtoffers psychologi-
sche hulp en sociale hulp aan te verle-
nen. Tot dusver blijft de overheid ech-
ter ernstig in gebreke. Bestaande wet-
geving is vaag en ontoereikend. De
weinige hulp die vrouwen krijgen,
komt van niet-overheid organisaties,
niet van de staat. Volgens een deskun-
dige is er voor 90% van de slachtoffers
geen enkele vorm van psychologische
bijstand. Daders blijven onbestraft en
wonen vaak gewoon in de buurt van
hun slachtoffers. Slechts enkele da-
ders hebben zich moeten verantwoor-
den voor een nationale of internatio-
nale rechter.
Wij roepen dan ook de autoriteiten
van Bosnië-Herzegovina op slachtof-
fers van seksueel oorlogsgeweld ge-
rechtigheid te bieden. 

We nodigen u uit om na onze kraam
op de kerstmarkt te komen. Daar kunt
u beide petities tekenen. Wij staan
daar met alle informatie en de mooie
Amnesty artikelen die u kunt kopen.
U kunt dan zien wat Amnesty alle-
maal doet. Alle informatie van Amnes-
ty kunt u natuurlijk ook vinden op
www.amnesty.nl . We hopen u te ont-
moeten bij onze kraam en wensen ie-
dereen een hele fijne kerstmarkt toe.

Amnesty International
Afgelopen vrijdag voerden we actie
in het kader van de Rechten van de
mens. De actie heet Olievlek. In de-
ze actie vragen we aandacht voor
de olievervuiling in Nigeria en
doen een oproep aan de oliemaat-
schappijen om hun verantwoorde-
lijkheid te nemen om deze vervui-
ling op te ruimen en in de toe-
komst te voorkomen.

In de categorie pupil 1 nivo 12: 3e
plaats voor Yanelle Stokkers, 6e plaats
voor Esmee Berendsen, 7e plaats voor
Fien Smit.
In de categorie pupil 2 nivo 11: 7e
plaats voor Sophie Koolen, 8e plaats
voor Demi Schutte.

In de categorie jeugd nivo 11: 6e plaats
voor Renske Tragter.
In de categorie senior nivo 12: 1e
plaats voor Maaike Eskes.

Dit zijn erg mooie resultaten, waar ie-
dereen trots op mag zijn.  

De wedstrijd was extra spannend
omdat er gewerkt werd met de nieuwe
oefenstof. Hiervoor zijn ook alle jury-
leden bijgeschoold. Zonder die jury-
leden kan er geen wedstrijd gehouden
worden. Wij willen dan ook de jury-
leden van Sparta bedanken voor hun
inzet. 

Wij wensen iedereen succes met de
volgende wedstrijden.

Goud en Brons Sparta
Afgelopen zaterdag heeft Sparta
met 7 meiden mee gedaan aan de
gymwedstrijden in de 7e divisie. De
wedstrijd werd gehouden in Laren.
Dit was de eerste wedstrijd uit de
competitie van de 7e divisie. De
meiden hebben twee wedstrijden.
De besten mogen dan nog door
naar een finale. Er was een groot
deelnemersveld. De uitslagen van
zaterdag:

De tweede Speedo wedstrijd in Groen-
lo ( 8 tot 13 jaar) heeft weer veel pr's en
goede leermomenten opgeleverd.
Van 55 starts werden er 35 tijden ver-
beterd. Er waren ook goede technische
verbeteringen te zien vooral bij de
armdoorhaal. De meesten kregen ook
weer een technische aanwijzing mee
om in de training verder op te kunnen
oefenen. De een mag wat beter uitko-
men bij een keerpunt waardoor je bij
de afzet meer snelheid kunt maken
een ander kan iets meer stroomlijnen
zodat de weerstand afneemt en een
derde mag de benen wat sterker laten
meeflipperen. Zo kan iedereen wel
weer wat leren van een wedstrijd
maar is er ook vooral tevredenheid
over gelukte verbeteringen.
Extra vreugde was er, toen ook nog de
beker voor de winst bij de Kring
Speedo Club meet van 21 november in
de pauze aan de Berkelduikers werd
overhandigd.
1e plaatsen waren er voor: Kayla
Tjoonk (100 vrij), Merel vd Wal (100
rug), Jamie Stegeman (100 rug, en 100
vrij), Torben Lammerdink (50 vlinder
en 100 school), Marlieke Scholten (200
rug en 200 vlinder), Niels Tjoonk (200
rug), Luuk Nijland (200 vlinder). Kijk
voor meer uitslagen en informatie op
www.berkelduikers.nl

B e r k e l d u i k e r s

Deze kaarten ad 7,50 euro zijn te koop
bij de Bruna in Vorden en Bonvrie in
Hengelo en op 18 december aan de
kassa. Meer informatie www.concor-
diavorden.nl Het orkest onder leiding
van dirigent Tijmen Botma, biedt het
publiek die avond een zeer gevarieerd
programma. 

Zo wordt onder meer het muziekstuk
de “Music for the Royal Fireworks” ge-
speeld. Dit is een muzikale suite, die
Handel in 1749 heeft gecomponeerd
onder George II van Engeland ter gele-
genheid van het grote vuurwerk in
het Londense Greenpark. 

Verder wordt o.m. ‘Russian Christmas
Music‘ gespeeld, gecomponeerd door

Alfred Reedeen Amerikaanse compo-
nist van veel Harmonie en Fanfare mu-
ziek. “God rest you merry, gentlemen ‘
is een traditioneel kerstlied. De com-
ponist is onbekend. 

Het lied wordt vaak omschreven als
Engels Traditioneel! Het nummer De
Notenkraker is een ballet uit 1892 op
muziek van Pjort Iljitsj Tsjaikovski. De
oorspronkelijke choreografie, geba-
seerd op het sprookje van de Duitse
schrijver E.T.A. Hoffman. Ook speelt
het orkest het overbekende kerstlied
‘Winter Wonderland‘.

Het Fanfare-orkest Koninklijke Land-
macht Bereden Wapens is het enige
militaire fulltime professionele mili-
taire fanfareorkest ter wereld. 

Tijdens het concert in Vorden wordt
solistische medewerking verleend
door trompettist Hans van Loenen en
de sopraan Claudia Patacca.

Fanfarekorps jubileum
Concordia
Voor het optreden van het Fanfare-
korps Koninklijke Landmacht Be-
reden Wapens (vrijdag 18 decem-
ber in de sporthal ’t Jebbink in Vor-
den) zijn nog kaarten verkrijgbaar.

De 2,5 uur durende film gaat over
Alex, Vera en hun twee kinderen die
de industriestad verruilen voor een
landhuis op het ‘paradijselijke‘ plat-
teland. Daar vertelt Vera dat ze weer

zwanger is, maar ‘het is niet van jou’,
voegt ze er raadselachtig aan toe. 

Alex is woedend en neemt met be-
hulp van zijn broer maatregelen om
de familiecrisis te bezweren. Maar
zonder liefde is alles tevergeefs…

Aanvang 20.00 uur Kaart voor de
film kosten vijf euro. Leden van de
VOB krijgen korting.

Filmhuis in Bibliotheek
Het filmhuis van Bibliotheek Vor-
den presenteert donderdagavond
17 december de film ‘The Ba-
nishment’ van de Russische regis-
seur Andrei Zvjagintsev.

UITSLAGEN DASH WEEK 50
Za 12 december 
Revoc DS 1 - Dash DS 3 4-0
Dash HS 1 - KSV HS 1 3-1
Dash DS 6 - Tornado La... DS 4 0-4
Volga DS 1 - Dash DS 2 2-3
KSV MB 2 - Dash MB 2 4-0
Summa Peel... DS 2 - Dash DS 1 4-0
Dash HS 3 - Avanti HS 2 1-3
Dash HS 2 - Revoc HS 1 4-0
Longa'59 MC 1 - Dash MC 1 2-3
Dash MB 1 - Longa'59 MB 1 0-4
Langhenkel... DS 5 - Dash DS 4 0-4
Dash DS 5 - SV Halle DS 2 3-1
Dijkman/WS... MC 3 - Dash MC 2 4-0

PROGRAMMA DASH WEEK 51
11:30 Dash MC 2 - Volga MC 1
11:30 Dash MC 1 - Langhenkel O...MC 4
13:00 Dash DS 4 - Favorita DS 3
13:00 BVC'73 DS 5 - Dash DS 6
14:00 Boemerang MB 1 - Dash MB 1
15:00 Dash DS 2 - Alfun/Focus DS 1
15:00 Dash DS 3 - D.V.O. DS 3
15:15 Volga HS 4 - Dash HS 3
15:30 D.V.O. HS 3 - Dash HS 2
16:00 Boemerang HS 1 - Dash HS 1
17:30 Dash DS 1 - Favorita DS 1

D a s h



De uitnodiging om in Rusland aan
schaatswedstrijden deel te nemen is te
danken aan de moeder van Lisa van
Eek. Die kende iemand uit Nijmegen
die weer connecties had met de ijs-
baan in Kolomna en met de Rus Nico-
laj Goeljajev (oud Olympisch kampi-
oen schaatsen). 
Jorn Kuitert: ‘Een maand geleden kre-
gen we een uitnodiging om naar Rus-
land te komen en daar deel te nemen
aan een schaatstoernooi dat in het eer-
ste weekend van december in Kolom-
na gehouden zou worden’. (Kolomna
ligt op 100 kilometer afstand van Mos-
kou). Tom Olthof: ‘Alvorens we konden
afreizen, moest er in heel korte tijd
van alles geregeld worden: paspoor-
ten, visums, ziekenfonds e.d. maar het
is gelukt’, zo zegt hij. De jeugdige
schaatsers werden de dag voor Sinter-
klaas door hun ouders naar Dussel-
dorf gebracht. 

Van daaruit vloog het gezelschap naar
Moskou en vervolgens per bus naar
Kolomna. Daar aangekomen kreeg
Nicolaj Goeljajev een typisch Hollands
cadeau aangeboden. Een plank in de
vorm van een kaas met gaten en daar
aangehangen een
klapschaats en twee
klompen. Een geste
die door Nicolaj zeer
op prijs werd gesteld.
De vier junior
schaatsers van STG
Lochem deden in Ko-
lomna mee aan het
Silver Skates Tourne-
ment. Een officiële
wedstrijd tussen ju-
nioren uit Rusland,
Oekralne, Wit Rus-
land, Kazachstan,
Noorwegen en Ne-
derland. Nadat de
ploeg in het hotel
had ingecheckt werd
er ’s avonds in het ijs-
stadion van Kolom-
na getraind. Jorn:
‘De baan was offici-
eel gesloten, wij kre-
gen echter een pasje
zodat we erin moch-
ten’. Tom: ‘Wat een

indrukwekkend prachtig stadion, heel
wat anders dan de baan in Deventer’,
zo zegt hij lachend.

De boys uit Vorden konden zaterdag
in het sterke deelnemersveld vol aan
de bak. Jorn en Tom reden de 500 en
de 1000 meter. De bedoeling was om
goed te presteren, in elk geval probe-
ren om de eigen persoonlijke records
te verbeteren. De PR van Jorn op de
500 meter bedroeg 43.69. Het gelukte
hem niet om dit in Kolomna te verbe-
teren. Jorn: ’Normaal gesproken zou
het gelukt zijn, helaas kwam ik bijna
ten val. Dat kostte tijd. Ik finishte in
44.08. Op de 1500 meter heb ik mijn
PR wel verbeterd. Dat stond op 2.14.73,
ik reed in Kolomna 2.12.94. Ik eindig-
de op deze afstand (40 deelnemers) op
de 13e plaats. Niet voldoende om zon-
dag 6 december in de finale te mogen
starten. Ook voor Tom geen finale-
plaats. ‘Wel heb ik mijn PR op de 500
meter (45.87) verbeterd. Ik reed in Ko-
lomna 45.75. Op de 1000 meter ging
het compleet mis. Door een ‘halve’ val-
partij finishte ik in 2.49.99, terwijl
mijn PR op deze afstand 2.24.54 be-
draagt’, zo zegt Tom.

Het missen van de finale op de laatste
dag, (hetgeen ook Lisa en Jessica niet
lukte) had voor de schaatsploeg uit Lo-
chem, wel een ander voordeel. Nadat
er zondagmorgen nog wel op de fraaie
ijspiste van Kolomna getraind mocht
worden, was er 's middags gelegen-
heid voor een kleine rondtoer door
Moskou. Een uurtje wandelen op het
Rode Plein en souvenirs kopen voor
thuis. Jorn Kuitert: ‘Moskou is een
prachtige stad met fraaie gebouwen
en torenhoge flats. Toch ook wel veel
armoede op straat. Ik zag zomaar vier
mensen boven op elkaar op de stads-
verwarming liggen, om op deze ma-
nier toch nog een beetje warmte te
vinden’, zo zegt hij.

Inmiddels zijn Jorn en Tom weer in
het alledaagse ritme teruggekeerd.
D.w.z. naar school, een paar keer per
week trainen in Deventer en in het
weekend wedstrijden rijden. De liefde
voor het schaatsen begon voor Jorn
vijf jaar geleden op de thuisbaan aan
het Hoge. Door zijn enthousiasme be-
gon vriend Tom twee jaar later ook
met de schaatssport. En nu samen lid
van de schaatsclub uit Lochem en heel
voorzichtige dromen over een verdere
schaatscarrière. Of het lukt weten ze
niet, wel dat het schaatsen hun tot
dusver enorm veel plezier bezorgt. 

Of de Nederlandse afvaardiging straks
tijdens de Olympische Spelen tot grote
successen komt? Jorn Kuitert heeft zo
zijn twijfels en zegt ‘Ik denk twee gou-
den plakken voor Sven Kramer en een
zilveren of bronzen medaille voor
Annet Gerritsen en daar zal het wel bij
blijven’, zo zegt hij met een zeer ern-
stig gezicht!

Schaatstrip naar Rusland

Kuitert en Olthof genoten volop

Wanneer straks de vrieskou toeslaat en men ziet in het met kerstbomen
‘versierde‘ Vorden de talrijke lichtjes branden en men ontwaart op gege-
ven moment een wandelaar of fietser met een grote Russische ijsmuts op,
schrik dan niet ! Het is niet iemand uit het land van Poetin. Het moet dan
Renze Kuitert zijn, de vader van Jorn. Laatstgenoemde heeft namelijk als
aandenken aan een bezoek aan Moskou, dit hoofddeksel als cadeau voor
pa meegebracht! Terwijl op een avond vader Renze achter de computer de
in Rusland gemaakte foto’s rangschikt vertellen Jorn Kuitert (14) en zijn
vriend Tom Olthof (14) over hun belevenissen in het prachtige ijsstadion
van Kolomna en hun bezoek aan de Russische hoofdstad Moskou. De bei-
de Vordense jongens hebben deze trip samen gemaakt met Lisa van Eek
(Holten), Jessica Oudenampsen (Laren) en Poul Veen. Het kwartet is lid van
de ijsclub uit Lochem. Poul Veen is hun trainer.

Van links naar rechts Tom Olthof, Jorn Kuitert, Poul Veen (trainer) Jessica Oudenampsen en Lisa van Eek.

Nicolai Goeljajev ontvangt presentje uit Holland.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

DECEMBER
16 Vrouwen van Nu Kerstviering
16 Anbo klootschieten bij 't Olde Let-

tink
17 Klootschietgroep de Vordense Pan

17 Bejaardenkring Vorden Kerstvie-
ring

19 PCOB Vorden Kerstviering 't Stam-
pertje

19 Kerstmarkt Vorden
21 Lindese Vrouwengroep Kerstviering
23 Anbo klootschieten bij 't Olde Let-

tink
30 Anbo klootschieten bij 't Olde Let-

tink

KUNST AGENDA VORDEN 
2/11 t/m 10/1 
Galerie Agnes Raben 
Expositie Hugo Pasman

13 december t/m 16 januari 
Galerie Bibliotheek Overzichtstentoon-
stelling Zie door bomen het bos weer

ZONDAG 13 DECEMBER 
KunstZondagVorden

Het was aan het begin van de avond al
duidelijk zichtbaar aan de muzikan-
ten dat ze er zin in hadden,om het pu-
bliek te vermaken. Het podium zag er
ook gelikt uit, met een heel mooi
gloednieuw spandoek van de band op
de achtergrond. De eerste set van de
avond werd rustig opgebouwd, met
nummers van o.a. The Beatles en The
Beach Boys, maar met als slot een ge-
weldig rocknummer van The Rolling
Stones : Brown Sugar. Gitarist Thijs
Eckhardt kon bij het begin van set
twee gelijk vol aan de bak op zijn gi-
taar met het nummer Vertigo van U2.
Zanger Gert Kraayenzang kon zijn
kopstem laten horen tijdens mooi ge-
speelde nummers van bands als Cold-
play en Radiohead.

Het publiek kwam echt helemaal los
in de laatste set. Er werd flink mee ge-

sprongen en natuurlijk ook gezongen
door de overigens goedgevulde zaal.
Dance with Somebody van Mando
Diao bleek bekend bij het overgrote
deel van het publiek en zorgde voor
veel respons van het publiek. Dat er
ook nog een getalenteerd toetsenist in
de band aanwezig was; dat was tot
voor kort ook een verrassing voor de
bandleden, maar gitarist Thijs Ek-
chardt wist ook heel goed de toetsen
te bedienen bij het nummer Use So-
mebody. Eerst werd de rustige versie
gespeeld van de Nederlandse zangeres
Laura Jansen, daarna werd er snoei-
hard ingehakt met de originele versie
van de band Kings Of Leon. Waarbij
duidelijk was dat bassist Ivo Eijkel-
kamp en drummer André Jimmink
een prima ritmesectie vormden voor
deze top 40 hit van dit moment.

De perfecte afsluiter van deze avond
was natuurlijk Born to be Wild van
Steppenwolf …met als toegift Highway
to Hell van AC/DC. Waarna eenieder
tevreden huiswaarts ging…warm van
binnen…..of nog even heerlijk bij het
vuur buiten ging napraten onder het
genot van… De band kan zich nu gaan
opmaken voor het as. Oud & Nieuw-
feest te Vorden waar ze samen met de
vordense jeugd het nieuwe jaar gaan
inluiden. De band zal dan ook gaan
optreden met een surprise act !! Foto's
van het optreden zijn te bewonderen
op: http://www.duikbootrob.nl
Voor meer info over de band kijk op:
www.big-issue.nl

Optreden groot succes

"Big=U" bij 't Olde Lettink
Het was afgelopen zaterdagavond
bij 't Olde Lettink heerlijk vertoe-
ven tijdens de eerste koude winter-
avond van december, en wat is er
dan fijner om gezellig binnen lek-
ker warm naar een band te gaan
luisteren die voor nog meer warm-
te zorgt. Of om even naar buiten te
gaan, in de pauzes uiteraard, om
lekker bij te kletsen of te roken bij
een lekker warm vuurtje. Dit was
de juiste setting en sfeer waar de
band Big=U zich prima thuis voel-
de in het overigens mooie ver-
nieuwde vordense restaurant an-
nex snackbar.

Beide koren staan onder leiding van
de dirigent Frank Knikkink. Hij heeft
de kenmerkende eigenschappen van
beide koren weten te versterken, waar-
door zeer duidelijk de eigen identiteit
ervan is behouden. 

Hij heeft het hierdoor tevens mogelijk
gemaakt een zeer bijzonder, oorstre-
lend en sfeervol kerstprogramma sa-
men te stellen, waarbij de mannenko-
ren een keur aan bekende en minder
bekende liederen ten gehore zullen
brengen. De ene keer samen gezon-
gen, de andere keer in klein koor, dan
weer alleen. Maar vooral met verras-
sende elementen en met eigen solis-
ten. 

Dit concert is een aanrader, een ideale
gelegenheid om te horen hoe het so-
nore geluid van mannenstemmen de
kerstgedachte uitstralen, zeker als
daar in een aantal werken ook nog
eens harp, fluit en vleugel aan worden
toegevoegd. 

MEDEWERKENDEN:
Vordens Mannekoor, dirigent Frank
Knikkink
Warnsvelds Mannenkoor, dirigent
Frank Knikkink
Maaike Bosscher, harp
Ellen Spronk - Knikkink, fluit
Johannes Luijken, vleugel

Gezien de grote belangstelling die ver-
wacht wordt is het raadzaam de kaar-
ten vroegtijdig te bestellen of reeds
vooraf te kopen in Warnsveld bij Boek
& Co, Dreiumme 55 (voor concert Zut-
phen) en in Vorden bij Bruna, Raad-
huisstraat 20 (voor concert Vorden). In-
formatie over beide concerten: Wil-
lem Kraaykamp (PR) tel.: 0573 400 715,
email: willemkraaykamp@warnsvelds-
mannenkoor.nl en Kees de Haan (VZ
WMK) tel. 0575 521 873.

Kerstconcert twee
mannenkoren
Twee mannenkoren: het Vordens
Mannenkoor en het Warnsvelds
Mannenkoor geven gezamenlijk
twee kerstconcerten. Vrijdagavond
18 december a.s. (aanvang 20.00
uur) wordt het concert gegeven in
de St. Janskerk te Zutphen en zon-
dagmiddag 20 december a.s. (aan-
vang 14.30 uur) vindt dit plaats in
de Chr. Koningkerk te Vorden.



Ook voor de kinderen zijn er dit jaar
diverse kerstattracties; een workshop
kerstbakjes maken (gratis deelname),
kampvuur, Nantko Bosscher laat zijn
houtdraaikunsten zien en de Kerst-
man deelt lekkernijen uit. Voor de al-
lerkleinsten valt er veel plezier te bele-
ven op het springkussen en in de
draaimolen (gratis). Vanaf 18.00 uur is
er voor iedereen weer die heerlijke
boerenkoolmaaltijd met rookworst
uit de keuken van HCR Bakker. De boe-
renkoolbonnen zijn op de Kerstmarkt
verkrijgbaar bij de kraam van boerde-
rijwinkel 'den 4 akker'. 

PROGRAMMA
Om 13.00u zal de voorzitter van de
Vordense Ondernemers Vereniging,
Marcel Leferink, de Kerstmarkt ope-
nen. Direct daarna zal Wilbert Groten-
huys de prijswinnaars van de einde-
jaarsactie bekend maken. Het pro-
gramma wordt vervolgt door een scala
aan muzikale activiteiten. Tussendoor
laten de midwinterhoornblazers van
zich horen. Gospelkoor Kwadrant, ver-
zorgt om 13.30 uur de muzikale af-
trap. Onder leiding van dirigent Gerda
Weigand zullen zo'n 25 enthousiaste
dames, diverse Engelstalige gospels a
capella ten gehore brengen. 
Vanaf 14.00 uur zal basisorkest van
Amioh uit Brummen gaan spelen.
Amioh staat voor Accordeon Muziek Is
Onze Hobby. Het basisorkest bestaat
uit allemaal accordeonisten, die ver-
schillende partijen spelen, een basac-
cordeonist en niet te vergeten een

drummer. Onder leiding van dirigent
Feico van Soest gaat het orkest een af-
wisselend programma brengen van ui-
teraard kerstmuziek ( Winterwonder-
land, Stille Nacht in klassieke versie)
afgewisseld met andere populaire mu-
ziek en minder bekende nummers die
goed bij de sfeer aansluiten, bijvoor-
beeld Angels van Robbie Williams. Ter
gelegenheid van het 25-jarige jubile-
um vorig jaar is een heuse eigen CD
gemaakt met een verscheidenheid
aan muzieksoorten. Deze zal op de
Kerstmarkt worden aangeboden. Mis-
schien een leuk cadeau voor onder de
boom? Vanaf 15.00 uur treed thema-
koor Vokate op, om 15.30 uur gevolgd
door Concordia. De Knupduukskes
zullen traditioneel in klederdracht
vanaf 16.20 uur verschillende dansen
tonen. De 60 leden van het Vordens
mannenkoor zingen vanaf 17.00 uur
een uur lang de sterren van de hemel.
het plezier in zingen is de basis van dit
koor. De 40 enthousiaste zangers en
zangeressen van gospelkoor Inspirati-
on, o.l.v. Piet Piersma, zullen de Kerst-
markt muzikaal afsluiten. Dit koor
zingt al ruim 30 jaar op diverse plaat-
sen in de Achterhoek, in onder andere
kerken, ziekenhuizen of andere tehui-
zen. Steeds weer weet het koor op
weer verrassende wijze liederen met
een boodschap voor het voetlicht te
brengen. Een breed scala aan gospel-
liederen in verschillende stijlen en ta-
len die mensen licht of inspiratie ge-
ven. Zowel parkeren als de toegang is
gratis!

Kerstmarkt in Vorden
Op zaterdag 19 december is het weer volop genieten van de unieke kerst-
sfeer in het centrum van Vorden. Van 13.00 tot 18.30 uur zullen diverse
zangkoren en muziekverenigingen op het grote podium op het markt-
plein van Vorden optreden. Ruim 30 ondernemers en verenigingen laten
u kennis maken met hun specialiteiten, hebbedingetjes en natuurlijk
diverse lekkernijen zoals snert, oliebollen en glühwein. Tevens worden de
winnaars van de eindejaarsactie bekend gemaakt.

Om dit jaar wat extra's te doen hebben
we op 4 december een pre-sale georga-
niseerd. Dit bleek een groot succes. De-
ze avond zijn er veel kaarten verkocht,
maar er zijn nog kaarten te koop. Als
je het feest niet wilt missen kun je
voor kaarten terecht bij de bekende
voorverkoopadressen: Mitra Sander

Pardijs, Fashion Corner en tankstation
Weulen Kranenbarg in Vorden. Voor
meer info over het feest www.stevo.nu

Pre Sale oud & nieuw feest groot succes

Laatste kaarten
Het 7e oud en nieuw feest van de
STEVO (Stichting Evenementen
Vorden) staat alweer bijna voor de
deur.

VORDEN - TERBORG 1-0
Vorden heeft zondag terecht van Ter-
borg gewonnen. De wedstrijd eindigde
overigens met veel te ruw spel. Bij Vor-
den moesten drie spelers geblesseerd
het veld verlaten. Joris Platteeuw
speelde zijn opponent Boerboom, die
met 17 doelpunten topscorer in 4C is,
finaal uit de wedstrijd. Doelman Heu-
tink van Terborg keepte een uitsteken-
de wedstrijd, maar maakte één fout,
die onmiddellijk door Micha Bolink
werd afgestraft.

Terborg was er op gebrand om Vorden
in eigen huis te verslaan, want de ne-
derlaag om promotie naar de 3e klas-
se, waar Vorden in de laatste 10 minu-
ten 4 scoorde wil men toch wel graag
uit wissen.. 

Het begon dan ook furieus aan de
wedstrijd, doch Vorden pareerde het
openingsgeweld. Geleidelijk aan nam
Vorden het initiatief over om het ge-
durende de hele wedstrijd niet meer
af te staan. 

De grootste tegenstander bleek doel-
man Heutink te zijn, die twee kopbal-
len van Dennis Wentink tot hoek-
schop wist te verwerken en een schot
van Rob Enzerink uit de bovenhoek
tikte. Overigens was de eerste helft
niet van een bijzonder niveau.

In de tweede helft zette Vorden Ter-
borg meer onder druk, doch het
kwam niet tot uitgespeelde kansen.
De Vordense verdediging stond goed
en gaf Terborg geen kans. 

Doelman Mark Borgonjen had dan
ook een rustige middag. Door dat Vor-
den in de opbouw te gehaast speelde
werden veel aanvallen in de kiem ge-
smoord. 

De beste man aan Terborg zijde was
doelman Heutink, die echter in de 70e
minuut een uittrap in de voeten speel-
de van Micha Bolink en hij strafte dat
meteen af, want op zijn inzet had de
doelman geen schijn van kans. 1-0 

Bij Terborg sloeg na dit doelpunt de
agressie toe. Er werden zware overtre-
dingen begaan en drie spelers van Vor-
den konden geblesseerd het veld verla-
ten. Frank Hiddink was dicht bij de 2-
0, maar zijn vliegend schot ging rake-
lings over. 

Ook Niels Siemerink, die een goede
wedstrijd speelde, beproefde de doel-
man nog een keer. Het bleef 1-0 en dat
betekent drie punten. Door deze over-
winning heeft Vorden zich in de sub-
top van de 4e klasse C gemeld.

V V  Vo r d e n

SENIORENTEAM 1
Met Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt,
Geeske Menkveld en Lianne en Berna-
deth Heijenk trad dit team compleet
aan tegen Steenderen 2. Chjehrando
en Niels wonnen hun enkelspel alle-
bei simpel in twee sets. Geeske kwam
net tekort en verloor met 21-15 en 21-
16. Lianne won haar enkelspel gemak-
kelijk met 21-8 en 21-6. In het heren-
dubbel was de overmacht van Flash
met 21-8 en 21-5 zeer duidelijk. Het da-
mesdubbel van Bernadeth en Lianne
ging over drie sets. De Steenderense
dames wonnen de eerste set met 21-11.
Flash de tweede met 23-21 maar Steen-
deren weer de derde met 21-12. De
mixed van Niels en Bernadeth werd
met 21-18 en 21-12 gewonnen.
Chjehrando en Geeske verloren de eer-
ste set met 22-20. Zij kwamen echter
sterk terug en wonnen daarna met 21-
14 en 21-9. Steenderen - Flash 1: 2-6

RECREANTENTEAM
Het recreantenteam speelde een uit-
wedstrijd tegen Ruurlo. Vincent van
Hal, Theo Huntink, Apsie van Dijk en
Annie Eggink speelden. Vincent be-
gon goed door met 22-20 en 21-13 te
winnen. Theo moest er na verlies in de
eerste set met 21-14 flink aan trekken.
Dat deed hij goed en hij won de vol-
gende sets met 21-15 en 21-18. In het
enkelspel kwamen de Vordense dames
tekort. Zij verloren beiden in twee sets.
Het herendubbel ging in twee sets

naar Ruurlo. Apsie en Annie wilden re-
vanche voor hun enkelspel en wonnen
zeer verrassend het damesdubbel met
21-19 en 21-14. Dus nog kans voor
Flash om een overwinning uit het
vuur te slepen. De mixen gingen beide
over drie sets. Vincent en Annie verlo-
ren met 21-17, 17-21 en 21-15. Theo en
Apsie wonnen met 16-21, 21-14 en 21-
17. Ruurlo R1- Flash R1: 4-4 

JEUGDTEAM 1
J1 speelde zaterdag thuis tegen Varsse-
veld J2. Erik van Hoffen begon goed en
won in twee sets: 21-10 en 21-9. Jelle
van Rossum deed het nog beter en
won met 21-3 en 21-1. Vera Velhorst
had flink tegenstand. Ze won de eerste
set met 21-15, maar verloor de tweede
18-21. De derde set won ze daarna op-
nieuw met 21-15. Ook Femke Nab won
haar enkelpartij: met 21-9 en 21-6. De
herendubbel werd door Erik en Jelle
gewonnen met 21-3 en 21-7. Bij het da-
mesdubbel verloren Vera en Femke de
eerst set met 17-21. Daarna wonnen ze
de tweede set met 21-8, maar moesten
in de derde toch de punten aan Varsse-
veld laten: 16-21. Het mixeddubbel
wonnen Erik en Vera met 21-19 en 21-
11. Jelle en Femke wonnen met 21-11
en 21-8. Flash J1 Varsseveld J2: 7-1

ANDERE UITSLAGEN
Flash 2 - Phido 9: 5-3
Flash 3 - Steenderen 3: 7-1
Babo J1 - Flash J2: 1-7
Flash Vorden J3 - Varsseveld J3: 3-5
Flash Vorden J5 - Pluumke J2: 0-8

F l a s h

Eenmaal per jaar is er echter een acti-
viteit die niet rechtstreeks met mu-
ziek te maken heeft, maar wel met het
spekken van de kas. Sinds tientallen
jaren bakken de leden van de vereni-
ging de hun welbekende oliebollen in
het tweede weekeind van december.
Na een grondige voorbereiding startte
de bakploeg op vrijdagochtend met
een reusachtige stapel meel en andere
ingrediënten om deze tot oliebollen
te verwerken. Naast de huis aan huis
verkoop, worden ook steeds vaker be-
stellingen vooraf geplaatst. Blijkbaar
weet men elk jaar de kwaliteit van de
bollen goed te waarborgen, want on-
danks de gestegen productie kon in de
loop van zaterdagmorgen al het sein
uitverkocht gegeven worden. De leden
van Concordia zijn erg blij met deze
massale steun van de Vordenaren die
de vereniging daarmee financieel
steunen. Voor het jaar 2010 staat de
oliebollenactie gepland op 10 en 11
december. Na de jaarwisseling treffen
de muzikanten voorbereidingen voor
het nieuwjaarsconcert op zondag 24
januari.

Concordia
De Vordense muziekvereniging
Concordia bestaat dit jaar 140 jaar.
Het afgelopen jaar heeft de vereni-
ging met het organiseren van diver-
se activiteiten, flink aan de weg get-
immerd. Dat deze normaliter met
muziek te maken hebben, is voor
de inwoners van Vorden duidelijk.

Dit keer met medewerking van ds.
J. Kool, Herv.predikant, die de kerst-

meditatie verzorgt. Daarnaast hebben
de dames Wullink,Vlasblom, Prins en
de heer Bobbink een gevarieerde litur-
gie samengesteld. 

Het belooft een fijne bijeenkomst te
worden. Belangstellenden zijn van
harte welkom!

Kerstviering PCOB
Op vrijdag 18 december a.s. om
14.30 uur houdt de PCOB afdeling
Vorden haar jaarlijkse Kerstviering
in het Stampertje (Dorpscentrum)
te Vorden.

De aanvang van de dienst is om 17.00
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

31 december

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Mevr. Ds. E.W.H. Laman Trip – Klein
Starink uit Warnsveld is op 31de-
cember voorganger in de kerk-
dienst van de Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap Hengelo Gld.

Het is alweer bijna 1 januari en
dat betekent voor veel mensen
het opmaken van de balans in
zijn of haar leven. Even stil staan.
Juristen kijken dan ook vaak
met weemoed (of juist niet) om
naar wetgeving die vanaf dat mo-
ment oud vaderlands recht is ge-
worden. Maar ze kijken tegelijk
vol hoop en nieuwe energie naar
nieuwe wetgeving die eraan
komt. Zo ook de nieuwe succes-
siewet, waar ik u al over schreef
en waar ik inmiddels enkele le-
zingen over heb gehouden. Nou
ja, helemaal nieuw kun je deze
wet niet noemen. Hij is vereen-
voudigd en levert bepaald niet
die tariefsverlagingen op die
men had verwacht.

Zoals ik u vertelde in oktober moest
de Tweede Kamer nog op het wets-
voorstel reageren. Welnu, dat heb-
ben ze gedaan in de vorm van tien-
tallen amendementen. Op 3 novem-
ber is de wet aangenomen. Nu de
Eerste Kamer nog. De meeste amen-
dementen zijn voor u een verbete-
ring ten opzichte van het wetsvoor-
stel. Aangezien staatssecretaris De
Jager de wet zogenaamd budget-
neutraal wil invoeren heeft hij na-
tuurlijk wel iets bedacht om die
amendementen te kunnen betalen.
De grens waarbij de eerste tarief-
schijf ophoudt en de tweede tarief-
schijf begint heeft hij verlaagd tot €
118.000,00. Dit was € 125.000,00. Zo
simpel is dat.
Nog even herhalen. De partner en
de kinderen betalen 10% in die eer-
ste schijf en 20% voor alles wat ze
meer erven of geschonken krijgen.
De rest, oftewel ouders, broers, zus-
sen, neven, nichten en andere ver-
wanten of niet-verwanten betalen
30% in de eerste schijf en 40% daar-
boven. Zoals u ziet profiteren dus
vooral de neven en nichten van de
wijzigingen.
Eén van de amendementen betreft
de vrijstellingen. Naast de reeds
aangenomen vrijstellingen komen
er drie bij: voor de erfbelasting een
vrijstelling van € 57.000,00 voor
chronisch zieke of gehandicapte
kinderen en een vrijstelling voor
ouders van € 45.000,00, die ze nu
ook al hebben. Daarnaast wordt er
bij de schenkbelasting een eenmali-
ge extra vrijstelling ingevoerd voor
kinderen die nog geen 35 jaar zijn.
De gewone eenmalige vrijstelling
die er al was wordt € 24.000,00. De-
ze vrijstelling kan worden verhoogd
tot € 50.000,00, maar alleen als het
kind de schenking gebruikt voor de
aankoop van een woning of voor
een dure opleiding van minimaal €
20.000,00 per jaar. Vooralsnog mag
de vrijstelling slechts in één jaar
worden gebruikt. Als overgangs-

recht geldt dat als u al gebruik
heeft gemaakt van de eenmalige
schenking en uw kind nog geen 35
jaar is, u vanaf volgend nog wel €
26.000,00 extra vrijgesteld mag
schenken, mits gebruikt voor bo-
venstaande twee doeleinden.
Een ander goed amendement be-
treft de vrijstelling voor een kind
die zijn inwonende ouder(s) ver-
zorgd. Deze vrijstelling was eerst af-
geschaft. Wil er nu sprake zijn van
een dergelijke vrijstelling (€
600.000,00) dan moet het betreffen-
de kind door deze ouder in het jaar
voorafgaand aan zijn overlijden zijn
aangewezen als begunstigde van
een zogenoemd mantelzorgcompli-
ment (geen tikfout). Dat is een uit-
kering als bedoeld in de Wet maat-
schappelijke ondersteuning en die
uitkering moet ook zijn genoten.
Voor samenwoners is de angel eruit:
samenwoners die al langer dan vijf
jaar samenwonen hoeven toch geen
notarieel samenlevingscontract af
te sluiten.
Net als nu dus. Jammer voor ons,
goed voor u. Let wel, het betreft hier
alleen de fiscale angel. Er zijn na-
tuurlijk nog genoeg redenen om
juist wel een samenlevingscontract
af te sluiten, denk alleen al aan het
partnerpensioen en het erfrecht
voor het geval u geen testament
heeft.
Voor mensen die nog geen vijf jaar
samenwonen blijft deze eis wel gel-
den. Dat betekent bij overlijden van
de partner mét een samenlevings-
contract een vrijstelling van €

600.00,00 en daarboven een laag ta-
rief en bij het overlijden van een
partner zónder samenlevingscon-
tract een vrijstelling van € 2.000,00
en daarboven een hoog tarief.
Nog een laatste belangrijke toevoe-
ging/wijziging: quasi-stiefkinderen,
kinderen van je ongehuwde part-
ner die je als erfgenamen wilt be-
noemen, worden straks fiscaal als
gewone (stief)kinderen behandeld:
een vrijstelling van € 19.000,00 en
vallend onder het lage tarief van
10% en 20%.
Een laatste herhaling: schenk nog
dit jaar aan uw kinderen als u méér
wilt schenken dan de vrijstelling (€
4.556,00), want het tarief verdub-
beld volgend jaar!

Na aldus bij uw leven en het boven-
staande te hebben stil gestaan komt
u vervolgens bij ons langs voor kof-
fie en nadere uitleg van de wijzigin-
gen, maar ook voor een vrijblijven-
de update van hetgeen u tot nu
heeft geregeld of niet heeft gere-
geld. Ik wens u goede dagen toe.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
0575-552220.



De eerder ingepakte presentjes voor
de dieren waren door de Cadeau Piet
weer keurig bezorgd op de kinderboer-
derij. De kinderen hielpen met het uit-

pakken van de brokken, het voer voor
de konijnen, de kippen, de pony en de
ezels. Maar er was ook vogelzaad, vet-
bollen, knaagstenen en nog veel meer.
De kinderen voerden de dieren en die
zaten daar tevreden van te genieten.
Daarna werd de pony ook nog ge-
poetst.

Met tussendoor een rondje strooigoed
en lekker drinken, speelden de kinde-
ren die middag bij de skelterbaan, in
de overdekte zandbak en de speeltuin.

Sinterklaasfeest bij Kinderboerderij Feltsigt

Uitpakken voor de dieren

De Cadeautjes Uitpakdag bij kin-
derboerderij Feltsigt is prima ver-
lopen. Twaalf kinderen kwamen
naar Bekveld om voor de dieren
pakjes uit te pakken. In de Zitschu-
re was het lekker warm. Buiten was
het wel fris, maar droog en de die-
ren werden goed verzorgd.

De konijnen genoten van een heerlijke knaagsteen.

Het pand aan de Rijksweg 25 is al vele
jaren in eigendom van Frans Gerrit-
sen. In de schuur met kelder werden
voorheen alle cursussen gehouden.
Daarom wordt nu de ruimte op de be-
gane grond, waar vroeger het Café Bes-
selink zat en later een huurder woon-
de, verbouwd tot cursus en expositie-
ruimte. “De bar is nog overgebleven
van het café. Verder zijn alle tussen-
wanden verwijderd om een ruime
werkplek te creëren,” laat Frans zien.
“Vooral ‘schone’ activiteiten zoals
schilderen en boetseren, zullen hier
worden gegeven,” legt hij uit. “Het
beeldhouwen geeft veel stof, die blijft
op zijn oude plek.” De huidige cursus-
ruimte in de kelder zal worden inge-
richt als glasatelier. “Zo krijg ik weer
een eigen werkplek, dat heb ik wel ge-

mist. Als werk niet af was, kon ik het
niet laten liggen.” In december starten
de Kerstworkshops, die in samenwer-
king met Nature Arts worden ver-
zorgd. Deze worden gehouden op
dinsdagmiddag of -avond 15 decem-
ber, woensdagavond 16 december,
donderdagmiddag 17 december en de
hele zaterdag 19 december. Op woens-
dag is er een kinderworkshopmiddag.
Bel voor meer informatie en opgave
naar Nature Arts, Til den Boesterd, te-
lefoon (0575) 451752 of ZEPPGERRIT-
SEN, Frans Gerritsen, telefoon (0313)
472601 of (06) 13 57 24 76, e-mail:
fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

Het atelier biedt eveneens ruimte voor
eenmalig activiteiten en ook om een
aantal dagdelen te huren voor bijvoor-

beeld een modelbouwclub, knutsel-
club, toneelclub, yogalessen of pilates
en dergelijke. Meer informatie bij
ZEPPGERRITSEN, telefoon (06)13 57 24
76 of e-mail fransgerritsen@zeppger-
ritsen.nl. 
Nieuw zijn de counselingtrajecten
door Simone Drenth (beeldend thera-
peut) en Willeke Lovink (psychosociaal
therapeut). Mensen die zijn ‘vastgelo-
pen’ kunnen door middel van creatie-
ve methoden de energie weer laten
stromen. Informatie en opgave bij
drenthsimone@gmail.com

De opening van de nieuwe cursus- en
atelierruimte is voor genodigden op
zondagmiddag 20 december 2009. De
week daaropvolgend is er een bijzon-
dere ‘shop for one week’ gevestigd, die
voor iedereen geopend is van maan-
dag 21 tot en met donderdag 24 de-
cember van 10.00 tot 17.00 uur. Hier
zullen veel kerst, kunst en kunstige
woonaccessoires te koop zijn, zoals
schilderijen, beelden en glaswerk.

Nieuwe cursus- en expositieruimte ZEPPGERRITSEN Drempt

Geopend met ‘Shop for one week’

Bij atelier ZEPPGERRITSEN aan de Rijksweg 25 in Drempt wordt momen-
teel de laatste hand gelegd aan de nieuwe cursus- en expositieruimte. De
officiële opening voor genodigden is op zondagmiddag 20 december
2009. Tijdens de ‘shop voor one week’ van maandag 21 tot en met donder-
dag 24 december kunnen belangstellenden deze ruimte bezichtigen.

Kerstglaskunst van Frans Gerritsen.

Door alle giften kan het koor nu een
eigen muziekinstallatie gaan aan-
schaffen. Dit zal in het nieuwe jaar ge-
beuren want Enjoy heeft nog twee op-
tredens in 2009 en zit dus niet stil.
Ook wil het koor een ieder bedanken
die vrijwilliger heeft geholpen om de

avond vlot te laten verlopen. Enjoy
denkt met warme gevoelens terug aan
dit fantastische concert waar zij heel
veel positieve reacties op mochten ont-
vangen. Mocht u ons hebben gehoord
en gezien en denken bij dat koor zou
ik nou ook graag willen zingen, kom

dan gerust op de dinsdagavond naar
het Anker in Steenderen waar zij repe-
teren. Noteer 13 december Enjoy in de
agenda want dan treden zij s' middags
op in de Willibrordkerk te Hengelo
Gld. Hier zal die middag de Kerst-Inn
plaats vinden. Buiten de kerk zal een
gezellige kerstmarkt zijn. In de kerk
een afwisselend programma van aller-
lei muzikale optredens die elk half
uur wisselen en waarbij vrij in en uit-
gelopen kan worden.

Enjoy wil bedanken

Enjoy wil graag alle sponsoren en bezoekers van het geslaagde jubileum-
concert van 22 november j.l hartelijk danken voor hun bezoek aan het
concert en voor alle gulle gaven. De collecte en sponsoractie hebben te sa-
men een bedrag van 2600,00 euro opgebracht.

Engeland kent een enorme traditie in
kerstliederen. Vele Engelse componis-
ten hebben Christmas Carols gecom-
poneerd en gearrangeerd. Ook in de
20e eeuw raakten vele componisten
weer gelnspireerd voor het schrijven
van Carols. De bekendste zijn David
Willcocks, John Rutter en Benjamin
Britten, die alle drie op het program-
ma staan. 

De carols worden door het Bachkoor
gezongen en op de harp begeleid door
harpiste Marjan de Haer. De harp
heeft een fantastische rol in dit werk,
zowel begeleidend als solo.
De Doetinchemse Bachvereniging be-
staat sinds 1951. Toen het koor werd
opgericht, was het nadrukkelijk doel

het uitvoeren van de cantates van Jo-
hann Sebastian Bach. Dat is in de loop
van haar bestaan behoorlijk veran-
derd. Het repertoire is breder gewor-
den. Zongen zij vroeger voornamelijk
de muziek van de Leipziger Thomas-
cantor, tegenwoordig staan werken uit
de Renaissance, de Barok, het Classi-
cisme, de Laat Romantiek en de twin-
tigste eeuw op het programma. 

Reserveren voor het concert is niet ver-
plicht, maar wel gewenst, want vol is
vol.  Kaartjes kosten 7,50 euro per stuk,
inclusief een kopje koffie of thee en
dienen contant te worden afgerekend
aan de zaal.

Uiteraard bestaat wederom de moge-
lijkheid om na afloop van het concert
gebruik te maken van een heerlijke
concertlunch à 20 euro in het naastge-
legen Restaurant Wolfersveen. Reser-
veren voor de lunch is verplicht en
kan tot 18 december. Reserveren kan
via info@arxtheater.nl of 06-42402559.

Zondag 20 december

Kerstlunchconcert
Doetinchemse Bachvereniging
Op zondag 20 december zal de Doe-
tinchemse Bachvereniging van
11.00 - 12.30 uur een optreden ver-
zorgen in het ARX Theater in Wol-
fersveen, waarbij de Engelse kerst-
muziek centraal staat.

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

Zelfs de vuile vaat halen ze weer op.
Natuurlijk kan men ook na de 20e de-
cember de kerstbestelling nog doorge-
ven maar zeg nou zelf dan laat je de
kans op een champagneontbijt schie-
ten. De salade's, hapjes en buffetten
worden zelfs op de feestdagen thuisbe-
zorgd. Met het team van 30 mensen
zorgt Sindy's catering dagelijks dat on-
geveer 250 mensen in de gemeente

Bronckhorst worden voorzien van een
verse warme maaltijd. Dit doen ze
voor de oudere mensen onder ons,
maar ook voor mensen die door druk-
te of andere redenen niet voor hun ei-
gen maaltijd kunnen zorgen en toch
een gezonde maaltijd willen nuttigen.

Dit kan voor langere tijd zijn maar ook
voor enkele dagen  Ze werken via
haccp normen en kunnen daarnaast
ook rekening houden met verschillen-
de dieetwensen . Ook verzorgen ze van
maandag tm vrijdag overwerkmaaltij-
den en lunches bij een groot aantal be-
drijven in de gemeente Bronckhorst
en omgeving uiteraard ook allemaal
weer bezorgd. 
Mocht u meer willen weten , of een
kerstfolder willen aanvragen bel ons
dan gerust op 0575 464532  of neem
een kijkje op www.sindyscatering.nl

Champagneontbijtjes Sindy's catering
De feestdagen zijn natuurlijk druk-
ke dagen en om de mensen te sti-
muleren niet op het laatste mo-
ment te bestellen verloot Sindy's
catering onder de bestellers voor
20 december 2 ontbijtjes kompleet
verzorgd  Ze komen de tafel dek-
ken, uiteraard nemen ze het ser-
viesgoed mee, met verschillende
broodjes, eitjes, jus dórange , kof-
fie en natuurlijk de champagne .



Ook dit jaar weer een hele mooie klassering  in 
“de Beste Cafetaria Top 100 van Nederland”,
met hoge cijfers voor klantvriendelijkheid,
productkwaliteit en Hygiëne.

€ 3,95

€ 5,95

€ 7,95

€ 9,95

€ 11,95

€ 6

€ 9

€ 12

€ 15

€ 18

Aktie geldig t/m 

10 januari 2010

2 Personen friet
2 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

3 Personen friet
3 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

4 Personen friet
4 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

5 Personen friet
5 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

6 Personen friet
6 Snacks naar keuze*
1 Grote beker saus naar keuze

*De aktie keuze snacks zijn: frikandel, frikandel speciaal, kroket, bamischijf plaza, nasischijf, kaassoufflé, kipcorn en groentekroket.

KNIP UIT en eet smakelijk!

361 dagen per jaar zijn wij geopend.

Op 1e Kerst-, 2e Kerst-, oudejaars- en nieuwjaarsdag
genieten wij van onze vrije dagen. 
Tussen de Kerstdagen en oud en nieuw en vanaf 
2 januari bent u natuurlijk meer dan welkom 
en staan we weer voor u klaar.

PLAZA VORDEN
DORPSSTRAAT 8
7251 BB  VORDEN
tel. (0575) 55 43 55



Deze kerst volop 
winkelgemak bij Albert Heijn 

en HEMA Warnsveld
Met de feestdagen haalt u sfeer en gezelligheid in huis. Leuke presentjes en natuurlijk lekker eten en drinken. 

AH en HEMA maken u het winkelen zo gemakkelijk mogelijk.

• Ook in de decembermaand zijn we van maandag tot en met zaterdag geopend tot 21.00 uur. 

• Bij Albert Heijn kunt u ook op zondag uw boodschappen doen van 16.00 tot 20.00 uur.

• En in de kerstweek is Albert Heijn zelfs tot 22.00 uur geopend! 

• Natuurlijk hebben we ruim voldoende parkeerplaatsen (en nog gratis ook).

•  Nog meer gemak? Bij Albert Heijn heeft u de mogelijkheid om tijdens het winkelen zelf uw bood -

schappen te scannen. U bent binnen een minuut klaar met afrekenen en kunt gelijk beginnen 

met inpakken. Dat scheelt u veel tijd bij de kassa. Heerlijk toch?

Openingstijden 

Albert Heijn Warnsveld

Maandag t/m zaterdag 08.00 – 21.00 uur

Zondag 16.00 – 20.00 uur

Maandag 21 t/m woensdag 23 december 08.00 – 22.00 uur

Kerstavond 19.00 uur GESLOTEN

Eerste en tweede kerstdag GESLOTEN

HEMA Warnsveld

Maandag t/m zaterdag 09.00 – 21.00 uur

Kerstavond 17.00 uur GESLOTEN

Eerste en tweede kerstdag GESLOTEN

Heel Warnsveld profiteert.
Gewoon bij Albert Heijn en HEMA.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 51, 15 december 2009

Wij zijn u vanaf 5 januari a.s. heel
graag van dienst in ons nieuwe
gemeentehuis aan de Elderinkweg
nummer 2 in Hengelo. Ons telefoon-
nummer blijft ongewijzigd. Onze
openingstijden worden vanaf 5 janu-
ari ruimer. Vanwege de verhuizing
hebben wij vanaf 24 december een
gewijzigde, beperkte dienstverlening.
Mogen wij op uw begrip rekenen?
Volgende week leest u meer over
de nieuwbouw. 

Ruime openstelling vanaf 5 januari
In het nieuwe gemeentehuis hebben
wij ruimere openingstijden dan u
gewend bent. Maandag tot en met
woensdag zijn onze openingstijden
verruimd van 08.30 tot 16.30 uur (in
plaats van tot 15.00 uur). Donderdag
zijn we van 08.30 tot 19.30 uur
geopend en op vrijdag van 08.30 tot
12.30 uur. Deze tijden gelden zowel
voor klanten die voor één van onze
producten aan de publieksbalie
komen als voor telefoongesprekken
hierover. 

Dicht i.v.m. verhuizing
Om de verhuizing zo geordend
mogelijk te laten verlopen is de ge-
meente van 24 december 13.00 uur
t/m 4 januari gesloten. Alleen voor
aangifte van geboorte en overlijden
kunt u in deze periode op 28, 30 en
31 december tussen 08.30 en 09.30
uur terecht in het oude gemeente-
huis aan de Raadhuisstraat en op
4 januari tussen 09.00 en 10.00 uur

in het nieuwe gemeentehuis aan de
Elderinkweg. In plaats van donder-
dag 24 december heeft de gemeente
dit jaar nog een laatste avondopen-
stelling tot 19.30 uur op woensdag
23 december.

Nieuwjaarsreceptie
De gemeente organiseert jaarlijks
een nieuwjaarsreceptie voor inwo-
ners, instellingen, bedrijven en

verenigingen om elkaar in een onge-
dwongen sfeer het beste toe te
wensen (onderdeel hiervan zijn ook
de verkiezing Vrijwilliger van het jaar
en de kampioenenhuldiging). 
Ook dit jaar slaan we dat niet over.
De nieuwjaarsreceptie is op 11 janu-
ari a.s. vanaf 19.30 uur en vindt
plaats in het centrale atrium. De
avond biedt geen gelegenheid  om
het nieuwe gemeentehuis nader te
bekijken, daarvoor organiseren we
in februari een open dag. 

Officiële opening in februari
Zo'n uniek nieuw gemeentehuis
willen we natuurlijk op een bij-
zondere manier tonen. Hiervoor
organiseren we eind februari een
open dag waar we u als inwoner,
organisatie of bedrijf graag ver-
welkomen. We laten u dan graag
het hele gemeentehuis en zullen
u dan zeker uitgebreider informe-
ren over het gebouw en onze
dienstverlening van hieruit. U
hoort hierover begin 2010 meer.

Belangrijke informatie over het nieuwe gemeentehuis
en onze dienstverlening
Nieuwe gemeentehuis bijna klaar!

Op 3 maart 2010 staan in Nederland
de gemeenteraadsverkiezingen op
het programma. Voor Bronckhorst
zijn dit de eerste verkiezingen sinds
de herindeling, nu bijna vijf jaar ge-
leden. De eerste jaren stonden voor-
al in het teken van wennen, eenheid
vormen, naar elkaar toe groeien.
Nu is het moment aangebroken om
de koers voor de komende tijd te
bepalen. Een woelige tijd, volop ver-
anderingen en onzekerheden, met
een belangrijke taak voor de afvaar-
diging van de plaatselijke bevolking.
Door nu te stemmen beslist ú mee
aan hoe het de komende vier jaar
gaat in onze gemeente!

Programma tot aan de verkiezingen
In de aanloop naar de verkiezingen
staan diverse activiteiten op stapel:
• Het is belangrijk dat zoveel moge-

lijk inwoners van Bronckhorst in
maart naar de stembus gaan.
Omdat we jonge inwoners ook bij
de verkiezingen willen betrekken,
krijgen alle jongeren die kies-
gerechtigd zijn geworden een
persoonlijke uitnodiging om te
komen stemmen

• In januari en februari nodigen we
jongeren uit om als speciale gast
bij de raadsvergadering aanwezig
te zijn. Ze krijgen dan van enkele
raadsleden een uitgebreide uitleg
over de raad en het raadswerk

• Vanaf volgende week vindt u de
speciale rubriek 'Op naar de
gemeenteraadsverkiezingen…'
op deze gemeentepagina's. Hierin
geven de deelnemende politieke
partijen hun mening op een weke-
lijkse stelling

• De partijen gaan de verkiezings-
borden, verspreid door de
gemeente, gezamenlijk beplakken
met campagneposters 

• Enkele weken voor de verkiezin-

gen vindt u een
speciale bijlage in
Contact, waarin
alle deelnemende
partijen hun pro-
gramma toelichten

• Op 24 februari 2010 organiseren we
een verkiezingsdebat. Deze avond
wordt live uitgezonden door Radio
Ideaal en is de dagen erna, tot aan
de verkiezingen, op tv terug te zien

• En tenslotte de gemeenteraads-
verkiezingen op 3 maart, waar we
natuurlijk een feestje van maken.
Ook deze avond wordt live uitge-
zonden door Radio Ideaal en is
de volgende dag op tv te zien

Nieuwe gemeentehuis
Al deze activiteiten, waarbij u van
harte welkom bent, vinden plaats in
het nieuwe gemeentehuis in Hengelo.
Een prachtige aanleiding om de
nieuwe raadzaal in te wijden! 
Als voorzitter van de raad roep ik u
allen op vooral te komen stemmen!
De raad is er voor u, wij hebben uw
stem nodig!

Henk Aalderink

Gemeenteraadsverkiezingen 2010

De feestdagen zijn in aantocht. De
tijd van gezelligheid met vrienden,
familie en gezin. Alcohol drinken
hoort daar voor velen ook bij. Hoe
ga je als ouder om met alcohol
drinken door je kind tijdens feesten
en vakanties? Uit onderzoek blijkt
dat kinderen later starten met al-
cohol drinken als ouders en andere
opvoeders regels stellen en 'nee'
zeggen als hun kind alcohol wil
drinken. Het is niet altijd makkelijk
voor ouders om dit vol te houden
tijdens feestdagen en vakanties.
Ouders letten niet constant op en
willen niet moeilijk doen. Herkent
u de situatie dat u gaat twijfelen en
het ongewild toch toestaat; 'Ach,
het is maar één keer feest. Doe niet
zo moeilijk, één glaasje kan toch
geen kwaad?'

Consequente houding
belangrijk
De twijfel is terecht: dat ene
glaasje of slokje alcohol kan
wél kwaad. U geeft dan het
signaal af dat drank nou
eenmaal bij feesten hoort en
bent niet meer consequent
met de regel 'geen alcohol
onder de16 jaar'. Het wordt
steeds duidelijker hoe
schadelijk alcohol voor kin-
deren is, en hoe verstandig
het is om alcohol - in ieder
geval tot 16 jaar - gewoon te
verbieden. Oók tijdens de
feestdagen.

Om ouders te ondersteunen
heeft de landelijke campagne
'Voorkom alcoholschade bij
uw opgroeiende kind' een
aantal tips; de 8 B's. Deze
tips helpen om als ouder
consequent te blijven in de

alcoholboodschap aan kinderen,
onder andere door het bepalen van
grenzen, u goed voor te bereiden
en een leuk alcoholvrij alternatief
te bieden. In de J/M-alcoholspecial
voor ouders kunt u alles over de
8 B's lezen. De special kunt u gratis
bestellen via www.ggdgelre-ijssel.nl
� Info voor � Ouders � Alcohol en
opvoeden, of kijk op www.alcohol-
info.nl voor afhaalpunten in de regio.
Dit is een artikel in het kader van
het project 'Alcoholmatiging onder
Jongeren in de Stedendriehoek',
dat acht gemeenten (waaronder
Bronckhorst), politie, justitie, Tactus
Verslavingszorg, Halt Gelderland
en GGD Gelre-IJssel samen hebben
opgepakt. Wilt u reageren, dan
kunt u mailen naar
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl

NEE IS NEE, óók als het feest is



Afvalinzameling rond de feestdagen
Containers met Kerst en Nieuwjaar

Opening Afval Breng Punten

Ondergrondse containers afgesloten ivm vuurwerk

Afvalkalender 2010

Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

De gemeente heeft besloten het
HAVO terrein nabij het station van
Vorden een invulling met grondge-
bonden woningen te geven. Na vele
jaren overleg met de andere grond-
eigenaar van dit terrein en diverse
ontwikkelaars blijkt dat het realiseren
van appartementen niet mogelijk is.
Het voordeel van de nieuwe opzet is
dat er woningen voor verschillende
doelgroepen gebouwd kunnen wor-
den, zoals grondgebonden starters-
woningen, levensloopbestendige

woningen en kavels voor particulier
opdrachtgeverschap. Deze invulling
wordt model Hof genoemd. 

Exploitatietekort
Het huidige ontwerp laat een tekort
in de exploitatie zien van € 500.000,-.
Deze bijdrage zou door de gemeente
binnen de begroting (incidenteel be-
leid) geleverd kunnen worden indien
er sprake is van grondgebonden
woningen voor doelgroepen binnen
het model Hof. 

Appartementen niet haalbaar
Door veranderingen in de woning-
markt en gewijzigde investerings-
mogelijkheden hebben zowel GGNet
als ProWonen medio 2009 aange-
geven dat zij afzien van ontwikkeling
van appartementen op het HAVO
terrein. 

Ook de ontwikkeling van duurdere
appartementen op deze locatie
wordt als een groot risico gezien.

Grondgebonden woningen op HAVO terrein in Vorden
Geen markt voor appartementen Ondernemen is in deze tijd niet

niks, toch zijn er nog veel mensen
die een bedrijf willen starten en
bestaande ondernemers met uit-
breidingsplannen. Bij sommige
(startende) ondernemers loopt het
niet allemaal even goed, zij hebben
een steuntje in de rug nodig. ROZ
(Regionale Organisatie Zelfstan-
digen) is een samenwerkingsver-
band van de gemeenten Hengelo
(Ov) en Enschede en voert voor de
meeste gemeenten in de Achterhoek
en Twente financiële regelingen
voor ondernemers uit, maar het
ROZ is er ook voor advies, begelei-
ding en coaching van ondernemers. 

Financiële regelingen
(Startende) ondernemers in de
Achterhoek en Twente kunnen
sinds 1 januari 2009 een beroep
doen op een nieuwe financierings-
regeling. Het gaat om nieuwe en
bestaande ondernemers die niet in
aanmerking kunnen komen voor
een normaal bankkrediet, bijvoor-
beeld door onvoldoende zeker-
heden of weinig of geen eigen ver-
mogen. De overheid heeft daarvoor
een zogenaamd krediet met borg-
stelling in het leven geroepen. Dit is
een lening van maximaal € 35.000,-.
ROZ draagt zorg voor de uitvoering
en werkt daarbij nauw samen
met de Rabobank en ABN/Amro.
Na screening van het plan en de
ondernemer als persoon gaat het
ministerie van Economische Zaken
borg staan. Op grond van deze borg
verstrekt de bank het krediet onder
de gebruikelijke voorwaarden. 
Op deze manier kunnen starters
die normaal gesproken geen lening
kunnen krijgen bij een bank toch
aan een startkapitaal komen.
Ondernemers die tijdelijk te weinig
inkomsten uit het bedrijf halen om
in hun eigen levensonderhoud te
voorzien, kunnen een beroep doen

op het Bbz (Bijstandsbesluit Zelf-
standigen). Dit geldt ook voor die
bedrijven die moeten investeren
om levensvatbaar te blijven en de
financiering niet bancair voor
elkaar kunnen krijgen. Vanzelf-
sprekend moet wel aan de gelden-
de voorwaarden worden voldaan.
Naast kredietverlening biedt het
Bbz ook de mogelijkheid voor een
tijdelijke inkomensaanvulling. Van
groot belang is hierbij de oorzaken
van de tijdelijke achteruitgang of
de investeringsbehoefte te herken-
nen. Vandaar dat kredietverlening
altijd gepaard gaat met een gedegen
advies over de verdere bedrijfs-
voering. Bij het bedrijf kan een
ondernemerscoach via ROZ Twente
ingezet worden. De dienstverlening
aan ondernemers die tijdelijk
financiële ondersteuning nodig
hebben is kosteloos.

ROZ nu ook in Bronckhorst
Door de toenemende vraag naar
begeleiding, advisering en
coaching op het gebied van onder-
nemerschap en de groeiende vraag
naar financiële regelingen voor
ondernemers, zijn de gemeente en
ROZ een samenwerking aangegaan
om ondernemend Bronckhorst te
stimuleren. Bent u een Bronckhor-
ster ondernemer en zit u in (finan-
ciële) moeilijkheden of wilt u een
bedrijf starten en heeft u hierbij
hulp nodig? Neem dan contact op
met het secretariaat van ROZ, via
tel. (074) 245 89 77. 

U kunt via het secretariaat ook een
afspraak maken met een onder-
nemersadviseur, die maandelijks
spreekuur houdt in het gemeente-
huis van Bronckhorst. De eerstvol-
gende spreekuren in 2010 zijn op
5 januari, 2 februari en 2 maart van
13.30 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.roztwente.nl.

Steun in de rug voor ondernemers

Mijn dochtertje kan zo haar zin
doordrijven. In het ergste geval gaat
ze krijsend midden in een winkel
zitten. Dan geef ik maar toe om haar
weer rustig te krijgen en afkeurende
Waarom luistert ze niet naar mij? 
Wat is er aan de hand? 
Wat doe ik verkeerd?

Advies over dit soort kwesties, 
maar ook luchtige informatie over 

de opvoeding en het opgroeien 
van uw kinderen vindt u op 
www.cjgbronckhorst.nl. 
Kijk hier eens op!

www.cjgbronckhorst.nl is er voor u!

Burgemeester Aalderink en wethou-
der Boers hebben op 11 december,
samen met jongerenwerker Taco
Jansen en de politie, verschillende
jongerenontmoetingsplekken in
Hengelo en Vorden bezocht om in
gesprek te gaan met de jeugd over
vernielingen door vuurwerk. De ge-
meente, de politie en de jongeren-
werker voeren gezamenlijk actie om
de decembermaand rustiger te laten
verlopen. In ieder geval wat betreft
de vernielingen door vuurwerk. Het
blijkt dat elk jaar veel schade wordt
aangebracht aan o.a. verkeersbor-
den, prullenbakken en bushokjes.
Jongeren zijn zich soms niet eens

bewust van de hoge schadeposten
die deze vernielingen met zich mee-
brengen. Het is in ieder geval zonde
van het geld en vandaar dat de jon-
geren in deze decemberperiode
worden benaderd onder het motto:
'Houd het gezellig, maak niets kapot
en knal veilig'. Er zijn posters en
ansichtkaarten gemaakt met deze
boodschap, waarmee de burge-
meester en wethouder Boers de
jongeren tegemoet zijn getreden.
Op 18 december gaan ze weer op stap
en willen dan in Drempt, Hummelo,
Steenderen, Toldijk en Zelhem met
jongeren van gedachten wisselen
over hun vuurwerkgedrag.

Burgemeester en wethouder in gesprek
met jongeren over afsteken vuurwerk

Houd het gezellig,
maak niets kapot

en knal veilig.

Gezellige 
feestdagen & een

happy 2010!
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Openbare bekendmakingen

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

GGD Gelre-IJssel prikt op 16 decem-
ber voor de tweede keer jonge kin-
deren tot en met vier jaar en huis-
genoten van baby's tot en met vijf
maanden uit Bronckhorst tegen

Nieuwe Influenza A (Mexicaanse
griep). Twee prikken geven het beste
resultaat. Ook wie de eerste prik
gemist heeft, kan deze alsnog halen
tijdens de tweede ronde. 

In de oproepingsbrief die u thuis
heeft ontvangen stonden de tijd en
locatie (sporthal de Kamp in Hengelo)
voor u. Deze gelden ook voor de
tweede prik. Als mensen zijn uitge-
weken naar een andere datum of
locatie tijdens de eerste vaccinatie-
ronde moeten zij er zelf rekening
mee houden dat er 21 dagen tussen
de twee prikken moet zitten. Op
www.ggdgelre-ijssel.nl staan de
prikschema's vermeld. 

Vaccinatie gemist?
Voor mensen die door overmacht
(zoals ziekte of andere overtuigende
reden) de eerste vaccinatie hebben
gemist, organiseert GGD Gelre-
IJssel een extra vaccinatiemoment
in januari. Hierdoor kunnen zij toch
de gewenste serie van twee vaccina-
ties halen. Deze mensen kunnen de
eerste prik krijgen op 16 december. 

Extra vaccinatiemoment
Degenen die de eerste prik pas in
december krijgen, kunnen de tweede
prik in de week van 11 januari 2010
halen. Bij het halen van de eerste
prik op 16 december wordt de infor-
matie verstrekt waar en wanneer de
tweede prik gekregen kan worden.
De tweede prik is belangrijk want
hiermee zijn huisgenoten van baby's
tot zes maanden of kinderen van zes
maanden tot vijf jaar maximaal be-
schermd tegen het Mexicaanse
griepvirus.

Opkomstpercentage eerste
vaccinatieronde
Het RIVM heeft de officiële opkomst-
cijfers van de eerste vaccinatieronde
bekend gemaakt. Voor GGD Gelre-
IJssel geldt een opkomstpercentage
van 72%. Dit is gelijk aan het lande-
lijk gemiddelde. GGD Gelre-IJssel is
erg tevreden met dit opkomstper-

centage en het verloop van de eerste
vaccinatieronde. Ook voor de tweede
ronde zet de GGD zich weer in om
het voor de kinderen en hun huis-
genoten zo prettig mogelijk te laten
verlopen!

De uitvoering van de vaccinatie-
campagne op de locaties gebeurt
door personeel van de GGD, thuis-
zorgorganisaties en gemeenten
gezamenlijk. 

Actuele informatie en veelgestelde
vragen over Nieuwe Influenza A
(H1N1) (Mexicaanse griep) kunt u
vinden op www.grieppandemie.nl of
op de website van GGD Gelre-IJssel:
www.ggdgelre-ijssel.nl. 

Ook kunt u bellen met het landelijke
informatienummer (0800) 11 00
(gratis) of met GGD Gelre-IJssel, 
tel. (088) 443 30 00.

16 december tweede vaccinatieronde Mexicaanse griep
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De gemeente heeft ook voor 2010
met zorgverzekeraar Menzis een
collectieve ziektekostenverzekering
afgesloten. Deze collectieve verze-
kering omvat een natura basiszorg-
verzekering, aanvullende en tan-
dartsverzekeringen. Als u een inko-
men heeft tot 120% van de geldende
bijstandsnorm en uw vermogen (bij-
voorbeeld geld op een spaarreke-
ning, overwaarde eigen huis, auto)
blijft onder het vrij te laten vermogen,
dan kunt u deelnemen aan deze
collectieve verzekering. 

U kunt in aanmerking komen voor
de collectieve verzekering als uw
inkomen en vermogen maximaal
het volgende zijn:
Inkomen:
• echtpaar (tot 65 jaar): € 1.481 
• echtpaar (beiden 65+): € 1.567
• echtpaar 

(één beneden 65 jaar): € 1.567
• alleenstaande 65+: € 1.139
• alleenstaande ouder 

vanaf 21 jaar: € 1.333
• alleenstaande 

vanaf 21 jaar: € 1.037
(de bedragen zijn exclusief vakantietoeslag)

Vermogen:
• alleenstaanden: € 5.480
• alleenstaande ouders: € 10.960
• gehuwden en 

samenwonenden: € 10.960

Premie volwassenen (vanaf 18 jaar)
De totale maandelijkse premie vanaf
1 januari 2010 wordt per persoon:
• € 104,16 (basisverzekering + 

Garant 1 + TandVerzorgd 1 
vanaf 22 jaar)

• € 118,26 (basisverzekering +
Garant 2 + TandVerzorgd 2 
vanaf 22 jaar)

• € 146,56 (basisverzekering +
Garant 3 + TandVerzorgd 3 
vanaf 22 jaar)

Premie kinderen (tot 18 jaar)
Kinderen tot 18 jaar zijn voor alle
aanvullende verzekeringen gratis
meeverzekerd. 
Kinderen tot 10 jaar zijn voor alle
tandartsverzekeringen gratis
meeverzekerd. Voor kinderen van 
10 tot 22 jaar geldt voor de tandarts-
verzekeringen (vanaf pakket Tand-
Verzorgd 2) een  premie vanaf € 6,-
tot € 7,- per maand.

Garantpakket
Heeft u bij Menzis een aanvullende
en tandartsverzekering afgesloten,
dan houdt de collectieve verzekering
verder in dat u een aantrekkelijk
garantpakket daar bovenop krijgt.
De premie daarvoor betaalt de
gemeente voor u. Het garantpakket
geeft u recht op extra vergoedingen
als:
• 100% van de voor eigen rekening

gebleven tandheelkundige kosten

tot maximaal € 350,- per kalender-
jaar per verzekerde vanaf 22 jaar

• hogere vergoeding voor brillen of
contactlenzen

• aanvullende vergoeding voor prui-
ken en orthopedisch schoeisel

• vergoeding batterijen voor hoor-
toestellen tot € 50,- per verzeker-
de per kalenderjaar

• vergoeding van de eigen bijdrage
voor kraamzorg

• vergoeding van de eigen bijdrage
voor psychologische zorg

Overstappen naar de collectieve
verzekering?
Wilt u vanaf 1 januari 2010 gebruik
maken van de collectieve verzeke-
ring van onze gemeente? Als u al
verzekerd bent bij Menzis dan hoeft
u alleen een wijzigingsformulier in
te vullen waarbij u aangeeft gebruik
te willen maken van de collectieve
verzekering van de gemeente
Bronckhorst (collectiviteitsnummer
20403 van de gemeente vermelden).
Dit kunt u tot uiterlijk 31 januari
2009 doen!

Bent u op dit moment bij een andere
zorgverzekeraar verzekerd dan
Menzis, dan kunt u zonder voor-
behoud uw huidige verzekering per 
1 januari 2010 schriftelijk opzeggen. 
U kunt de opzegging zelf doen, maar
u kunt ook Menzis machtigen uw
huidige verzekering voor u op te
zeggen. 

Informatie over collectieve
verzekering
Voor vragen of meer informatie over
de collectieve verzekering kunt u
contact opnemen met Menzis, 
via tel. (088) 222 40 40 of via
www.menzis.nl.

Betaling premie collectieve
verzekering
De gemeente heeft met Menzis
afgesproken dat zij met u recht-
streeks de premiebetaling regelt. 
Op het aanmeldings- en wijzigings-
formulier kunt u echter Menzis
machtigen tot automatische incasso.
Dit betekent dat Menzis uw premie
automatisch van uw bank- of giro-
rekening afschrijft. Op die manier
heeft u er geen omkijken naar.

Collectieve zorg- en aanvullende verzekering

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de pronkzitting, 

1 t/m 15 februari 2010, carnavalsvereniging De Blauwe Snep 

Aanvragen
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• Grondgebied voormalige gemeente Zelhem, aanwijzing koopzondag in 2010, 28 maart 2010,
MotoPort Zelhem

• Halle, De Kappenbulten, Europees kampioenschap motocross, 22 en 23 mei van 08.00 tot 18.00 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. EK-jeugdwedstrijden, 21 mei van 16.00 tot
24.00 uur en 22 en 23 mei van 09.00 tot 24.00 uur, ontheffing groepskamperen voor 200 perso-
nen, afsluiten gedeelte Wolfersveenweg, Priesterinkdijk en Aaltenseweg en instellen parker-
verbod gedeelte Kuiperstraat, Bielemansdijk en Wolfersveenweg, 21 t/m 24 mei 2010, Halmac

• Halle, kermis/tuin-terrasfeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 juni van 19.00 tot
01.30 uur, 1 juli van 19.00 tot 01.30 uur, 2 juli van 13.00 tot 01.30 uur en 3 juli 2010 van 10.00 tot
01.30 uur, C. Hitpass

• Halle, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Halse dag, 5 september 2010 van 10.00 tot
20.00 uur, C. Hitpass

• Hengelo (Gld), plaatsen hekwerk, containers en steiger i.v.m. verbouwing pand Kerkstraat 15,
4 januari t/m 30 april 2010, gebr. Lubbers bouwbedrijf B.V.

• Hoog-Keppel, ontheffing op grond van artikel 6 van de Verordening winkeltijden gemeente Bronckhorst
voor verkoop goederen tijdens kunst-, antiek- en rommelmarkt op 13 mei 2010, voetbalvereniging HC'03

• Toldijk, hoek Hardsteeweg/Zutphen-Emmerikseweg, plaatsen van permanente reclame-
aanduidingen, Wesselink bloembollen en bolbloemen

• Vorden en Kranenburg, venten met aardappelen, groenten, fruit en eieren, wekelijks op dinsdagen,
woensdagen en zaterdagen van 1 januari t/m 31 december 2010, A.G.J. Snellink

• Vorden, 't Proathuus, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari t/m
31 december 2010, H.B. IJben

• Zelhem, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. septemberfeesten, 15 sept. van 18.00 tot
01.00 uur, 16 sept. van 20.00 tot 01.30 uur, 17 sept. van 13.00 tot 01.30 uur, 18 sept. van 14.00
tot 01.30 uur en 19 sept. 2010 van 11.00 tot 18.00 uur, C. Hitpass

• Zelhem, Pluimersdijk 5, harmonica- en accordeondag, 16 mei 2010 van 10.00 tot 17.00 uur,
instellen stopverbod gedeelte Pluimersdijk, museum Smedekinck

• Zelhem, Pluimersdijk 5, oldtimerdag met slachtvisite, 10 oktober 2009 van 12.00 tot 17.00 uur,
instellen stopverbod gedeelte Pluimersdijk, museum Smedekinck

• Zelhem, Pluimersdijk 5, oogst- en folkloredag met demonstraties van oude beroepen, 22 augustus
2010 van 12.00 tot 17.00 uur, instellen stopverbod gedeelte Pluimersdijk, museum Smedekinck

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 1, aanbrengen drie dakkapellen
• Olburgen, Roggeland 9, veranderen garagedeur
• Vorden, Oude Zutphenseweg 7, veranderen kleedaccommodatie en bouwen entreegebouw
• Vorden, Baakseweg 12, bouwen werktuigenberging
• Vorden, Zutphensweg 3, vernieuwen stallingsruimte en wijzigen opslagruimte 
• Wichmond, Dorpsstraat 27, veranderen garage
• Wichmond, Lankhorsterstraat 10, verbouwen woning
• Zelhem, Garvelinkweg 2, verbouwen woning
• Zelhem, De Hennenkamp 7, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Kattekolkweg 1, bouwen woning

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 9 december 2009:
• Hengelo (Gld), verkopen loten, 19 december 2009, Pax
• Hummelo, wekelijks op vrijdagmiddagen, innemen van een standplaats voor verkoop vis, 

1 januari t/m 31 december 2010,  F.J. Ruizendaal
• Steenderen, wekelijks op vrijdagen, innemen van een standplaats voor verkoop vis, 1 januari

t/m 31 december 2010, F.J. Ruizendaal
• Vorden, Dorpsstraat 34, ontheffing sluitingsuur i.v.m. nieuwjaar, 1 januari 2010 van 02.00 tot

06.00 uur, de Slof
• Vorden, wekelijks op zaterdagen, innemen van een standplaats voor verkoop vis, 1 januari t/m

31 december 2010, F.J. Ruizendaal

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 7 december 2009:
• Vorden, de Horsterkamp 27, bouwen carport
Verzonden op 8 december 2009:
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 5, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 8 december 2009:
• Vorden, Wildenborchseweg 34, vernieuwen woning

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 9 december 2009:
• Zelhem, Keijenborgseweg 27, vergunning verleend voor het uitoefenen van een horeca- en

slijtersbedrijf in de inrichting op het genoemde perceel, A.J.W. Branderhorst en mevrouw
S.H. Branderhorst-van Campen 

Kapvergunningen
Verzonden op 10 december 2009:
• Zelhem, Hoegenstraat 5A, vellen van een eik, herplant verplicht: drie berken
• Zelhem, Piersonstraat 6, vellen van negen bomen aan de rand van het bos, geen herplantplicht

Sloopvergunningen 
Verzonden op 4 december 2009:
• Drempt, Roomstraat 8, slopen varkensschuur (bijgebouw)
• Hummelo, Korte Broekstraat 7, slopen varkensschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 64 t/m 74 (even), slopen van de daken van de schuren, komt

asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Hummeloseweg 2, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij 
Verzonden op 7 december 2009: 
• Vorden, het Vaarwerk 20, slopen plafond garage, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 8 december 2009:
• Halle, Oude Maatje 3, slopen varkensschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Toldijk, Voortseweg 9, slopen schuur met uitzondering van de aansluiting nutsvoorziening,

komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Baakseweg 6, gedeeltelijk slopen koetshuis, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Hamminkweg 5, slopen garage/schuur, komt asbesthoudend afval vrij

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Steenderen, tijdens de oliebollenparty is de Prins Bernhardlaan, tussen de Begoniastraat en

de Daliastraat, vanaf 30 december 08.00 uur t/m 31 december 2009 15.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de kersttocht op 17 december 2009 zijn de Talmastraat, Abraham Kuyperstraat,
tussen de Slotemaker de Bruïnestraat en de Talmastraat, de Slotemaker de Bruïnestraat, tussen
de Abrahem Kuyperstraat en de Groen van Prinstererstraat, en de Groen van Prinstererstraat,
tussen de Talmastraat en de Slotemaker de Bruïnestraat, van 17.00 tot 20.00 uur afgesloten
voor alle verkeer

• Zelhem/Halle, tijdens de motorcrosswedstrijden op 28 maart 2010 zijn de Wolfersveenweg,
tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk, de Priesterinkdijk, tussen de Aaltenseweg en de
Bielemansdijk, en de zandweg Aaltenseweg, tussen de Kuiperstraat en de Priesterinkdijk, op
28 maart 2010 van 07.00 uur tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

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

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.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 4 december 2009:
• Hengelo (Gld), Dijenborghsestraat 2, plaatsen berging

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 4 december 2009:
• Zelhem, Blekweg 2A, bouwen van twee tuinhuisjes
• Zelhem, Vincent van Goghstraat nabij nr. 72, plaatsen jongeren ontmoetingsplaats
Verzonden op 8 december 2009:
• Hummelo, Rozegaarderweg 7, bouwen veldschuur/kapschuur
• Wichmond, Hackforterweg 27, bouwen machineberging/schapenstal

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw hand-
tekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan
krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Ontwerpbestemmingsplan '48 inch aardgastransportleiding Noord-Zuid
Project Gasunie, gemeente Bronckhorst'
Het ontwerpbestemmingsplan '48 inch aardgastransportleiding Noord-Zuid Project Gasunie,
gemeente Bronckhorst' en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage van 17 december 2009 t/m 3 januari 2010 in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Banninkstraat 24A, en van 4 t/m 27 januari 2010
in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stuk-
ken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de aanleg van een aardgastransportleiding tussen Ommen en
Angerlo met een lengte van circa 67 km en een doorsnede van 48 inch (120 cm) en een maximale
gasdruk van 79,9 bar. Om deze leiding mogelijk te maken, dienen de geldende bestemmings-
plannen waarin het tracé is gelegen, te worden herzien. Dit tracé in Bronckhorst wordt gebundeld
met de bestaande leidingen en komt onze gemeente in het noordwesten bij Vierakker binnen. 
In zuidelijke richting loopt het door het buitengebied dicht langs de kernen Steenderen (oostzijde),
Achter-Drempt (noordwestzijde) en Voor-Drempt (westzijde).

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

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Slotsteeg 13,
Hengelo'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Slotsteeg 13, Hengelo' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op de wijziging van de agrarische functie in wonen voor het perceel
Slotsteeg 13 in Hengelo. Het wijzigingsplan 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

Bestemmingsplannen
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met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Vaststelling van de visie Landbouwontwikkelingsgebied Halle-Heide
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 26 november 2009 de visie voor
het landbouwontwikkelingsgebied Halle-Heide gewijzigd vastgesteld door ten opzichte van het
ontwerp:
• het zoekgebied voor de nieuwvestiging van intensieve veehouderij aan de Kuiperstraat ten

noorden van de panden 16 en 18 te schrappen en het zoekgebied te verleggen naar gronden
gelegen aan de Dwarsdijk in Halle; het zoekgebied aan de Dwarsdijk komt overeen met het
zoekgebied zoals vermeld in het eindconcept van de visie, gedateerd 12 maart 2009

• te schrappen de mogelijkheid om tot maximaal 10% af te wijken van de aangegeven minimale
afstand van 100m van nieuwvestigingslocaties tot de rand van omliggende agrarische bouw-
blokken en de aangegeven minimale afstand van 200 m van nieuwvestigingslocaties tot de
gevel van burgerwoningen

Overeenkomstig het raadsvoorstel is voorts besloten de in de visie beschreven uitgangspunten
op onderdelen te verduidelijken op de wijze zoals vermeld in het voorstel van b en w van 29 sep-
tember 2009. De indieners van een zienswijze worden in kennis gesteld van het raadsbesluit. 
In vervolg op de vaststelling van de visie wordt een herziening van het bestemmingsplan buiten-
gebied voor het landbouwontwikkelingsgebied voorbereid. Het raadsbesluit met bijbehorende
stukken ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage van 17 december 2009 t/m 3 januari
2010 in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
Banninkstraat 24A, en van 4 t/m 27 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. 

Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �Ruimtelijke plannen/ruimtelijk beleid/landbouw-
ontwikkelingsgebied Halle-Heide.

Voorbereiding projectbesluit 'Boeyinkweg 1, Zelhem' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een projectbesluit voor te bereiden voor:
• Zelhem, Boeyinkweg 1, het wijzigen van de agrarische bestemming in wonen

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

Vastgesteld projectbesluit 'Bronckhorst 2009; Zutphenseweg 93, Vorden'
B en w van Bronckhorst stelden op 1 december 2009 het projectbesluit 'Bronckhorst 2009;
Zutphenseweg 93, Vorden' vast. Bij de vaststelling van het projectbesluit zijn geen wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het projectbesluit heeft betrekking op het vergroten
van de bestaande woning.

Het projectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage van 17 december 2009 t/m 3 januari 2010 in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Banninkstraat 24A, en van 4 t/m 27 januari 2010
in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
projectbesluit bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205,
7200 AE Zutphen.

Het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is
verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Secor bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

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

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening 
• Drempt, Veldweg ong. (tussen nr. 27 en 29), vergroten afsluiterstation, ontheffing voor het

bouwen binnen de afstanden van 130 tot 150 meter uit de gasleiding, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 1998'

• Toldijk, Kruisbrinkseweg, voor het doortrekken van het fietspad tot tegenover huisnummer 8,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 1, bouwen drie dakkapellen, ontheffing voor het overschrijden

van de maximale toegestane inhoud, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden
2005/2008'

• Steenderen, De Eiken 13, vergroten woning, ontheffing voor het overschrijden van de maximale
gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, geldend bestemmingsplan ''t Paradijs 2003'

• Steenderen, Koningin Julianalaan 5 en 7, plaatsen erker aan de voorgevel, ontheffing voor het
overschrijden van de voorgevelrooilijn, geldend bestemmingsplan 'Steenderen Zuid-Oost 1983'

• Vorden, Hackforterweg 48, bouwen woning met bijgebouwen, ontheffing voor het overschrijden
van de maximale toegestane hoogte voor bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 'Wichmond,
de Wogt II'

• Vorden, Wientjesvoortseweg 1, plaatsen loopbrug met trap, ontheffing voor het overschrijden
van de maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden
2005/2008'  

De voorgenomen ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens ope-
ningstijden voor een ieder ter inzage van 17 december 2009 t/m 3 januari 2010 in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling (art. 3.6, Drempt) of Veiligheid
vergunningen en handhaving (art. 3.6, Toldijk en art. 3.23), Banninkstraat 24A, en van 4 t/m 

27 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet en afd. 3.4 Awb)
Van 17 december 2009 t/m 3 januari 2010 ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Banninkstraat 24A
en van 4 januari t/m 27 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2 het volgende ontwerp-
besluit: 
• Hengelo (Gld), Kerkstraat 8, aanvraag monumentenvergunning voor het aanpassen van het

interieur van de St. Remigiuskerk

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 28 januari 2010. 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 
J. Plekkenpol of de heer C. Hofs, via tel. (0575) 75 02 95/3 52. Uitsluitend degenen die nu ziens-
wijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen
worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de
definitieve beschikking.

Ontwerpbesluit (art. 11 Erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Van 17 december 2009 t/m 3 januari 2010 ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Banninkstraat 24A,
en van 4 t/m 27 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2 het volgende ontwerpbesluit: 
• Drempt, Zomerweg 50, ontwerpvergunning voor het verbouwen van een boerderij tot dubbele

woning en het bouwen van een garage 

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 28 januari 2010. 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 
J. Plekkenpol of de heer C. Hofs, via tel. (0575) 75 02 95/3 52. 
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumenten

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
16 december 2009 t/m 27 januari 2010 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit 
ter inzage:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 20D, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning

voor inrichting voor het omrollen en snijden van papier alsmede het bedrukken in flexo op
waterbasis van papier

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 28 januari 2010.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Besluit intrekking vergunning (art. 8.26 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
15 december 2009 t/m 27 januari 2010 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Oosterwijkweg 7, voor het geheel intrekken van de op 30 december 1976 verleende

oprichtingsvergunning voor het houden van legkippen

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.26, eerste lid van de Wet milieubeheer geheel ingetrokken
omdat er drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de milieuvergunning.
De intrekking betreft het houden van 250 legkippen.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b. de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerpbeschikking                          

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

c. degenen die zienswijzen hebben tegen eventuele wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht   

d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
eerder zienswijzen in te brengen.  

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 28 januari 2010.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de beroeps-
termijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist (art. 20.3 Wm).

Verkiezing gemeenteraad 2010/registratie aanduiding politieke groepering
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Bronckhorst maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet, heden in
het gemeentehuis ter inzage is gelegd de beslissing op het verzoek tot registratie van een politieke
groepering (Gemeentebelangen Bronckhorst) en de aanduiding waarmee deze groepering op de
kandidatenlijst wil worden vermeld.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen
B en w stelden op 8 december 2009 de Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen
gemeente Bronckhorst 2010 vast. Deze regels treden in werking met ingang van 1 januari 2010.

Omdat de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vanaf 2010 moet voldoen aan de belasting-
en invorderingswetgeving, moeten hiervoor beleidsregels zijn vastgesteld. Hierdoor veranderen

Gemeentelijke regelgeving algemeen

ook de procedures betreffende de aanvraag en het in behandeling nemen van verzoeken om
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

De beleidsregels kunt u nalezen op www.bronckhorst.nl via Infobalie � Snel naar � Regelgeving
� Financiën en economie. Ook vindt u hierover binnenkort meer informatie op deze gemeente-
pagina's.

Verordening rioolheffing Bronckhorst 2010 
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 26 november 2009 de
Verordening rioolheffing Bronckhorst 2010 vastgesteld.

De verordening ligt voor iedereen ter inzage bij de afdeling Belastingen en organisatieondersteuning
in het gemeentekantoor en is hier tegen betaling van de kosten verkrijgbaar, maar gratis te
downloaden via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel naar � Regelgeving � Financiën en
economie. De verordening treedt op 1 januari 2010 in werking.

Aanwijzingsbesluit belastingheffing
B en w van Bronckhorst hebben op 8 december 2009 het aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/
betekenaar van 17 november 2009 geactualiseerd en dit gewijzigde besluit vastgesteld.

Dit besluit treedt in werking op 16 december 2009 en ligt vanaf nu voor iedereen ter inzage bij de
afdeling Belastingen en organisatieondersteuning in het gemeentekantoor. Dit besluit is  tegen
betaling van de kosten verkrijgbaar, maar gratis te downloaden via www.bronckhorst.nl�
Infobalie � Snel naar � Regelgeving � Financiën en economie.

N.B. De gemeente is in verband met de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis gesloten van
25 december t/m 4 januari a.s. U kunt stukken dan niet bij ons komen inzien. De stukken onder
Bestemmingsplannen zijn wel te raadplegen via www.bronckhorst.nl

Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

voor groepen van 10 tot maximaal 45 personen.
U kunt bij ons terecht voor feestelijke, recreatieve en bedrijfsmatige activiteiten.

Handwijzersdijk 4, Hengelo (gld.), 0575-467707

www.detienhoeve.nl

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.

Nergens zo vers als bij de
groenteboer!!

Super mooie Boontjes 500 gram 1.25
Gieser Wilderman stoofperen 2 kilo 1.50

Rode Goudreinette 2 kilo 1.50
Zoete Mandarijnen 25 voor 1.99

Heerlijke Cox’s appelen 3 kilo 1.00
Aardappelen o.a. Eigenheimer of Lekkerlanders 10 kilo 1.99

Sappige Navelsinaasappels 10 voor 1.99
Kadotip!!! Doe het met een streekproductenpakket!!!

BOUW- EN TIMMERBEDRIJF

Voor onderhoud en timmerwerk
het vertrouwde adres!

Prettige Kerstdagen
en een

Gezond en Gelukkig 2010

Jan Meulenbrugge T 0575-462527
Veermanweg 2 F 0575-463886
7255 KJ Hengelo Gld. M 06-53590036
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  Nu 20% korting t/m januari 2010 ! 
 

VANAF
€ 175,00

Gehele week ‘s ochtends geopend.

Wij wensen
u fijne

feestdagen!

Kringloop Antiek & Curiosa 
‘de Opslag’ bestaat 25 jaar!!!

19 december willen we er een feestelijke dag
van maken met een drankje en een hapje en

een leuke attentie voor iedere bezoeker.

Melkweg 8, Doetinchem
tel. (0314) 34 25 21
www.deopslag.com

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag
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  Nu 20% korting t/m Januari 2010 ! 
 

VANAF
€ 175,00

Gehele week ‘s ochtends geopend.

Wij wensen
u fijne

feestdagen!

7e nationale 
Kasteelcross Vorden

Zondag 27 december 2009
Start/Finish Schuttestraat

Programma:
10.30 uur Amateurs
11.30 uur Masters
12.20 uur Dikke Banden Race Regio jeugd 

7 t/m 12 jaar  
op een ingekort parcour

13.00 uur Nieuwelingen
13.02 uur Vrouwen/Junior-vrouwen/Nieuweling-meisjes
14.00 uur Junioren
15.00 uur Elite/Beloften

• Sfeervolle omgeving • overzichtelijk parcours •
• heerlijke winter ‘hap’ •

Info www.rtvvierakkerwichmond.nl
Aanmelden voor de meisjes en jongens van 7 tot 12 jr.

bij Rudi Peters: (0575) 44 16 78. Inschrijven is mogelijk
tot een half uur voor de start!

VIERAKKER-WICHMOND

www.rtvvierakkerwichmond.nl

drukkerij
Borculo  - Groenlo
Velp - ’s Heerenberg

Graafschap-West

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden

PRIJSVRAAG,
Kom 27 december a.s. naar de Kasteelcross in Vorden en maak kans op een 
Giant Rock mountainbike (S), beschikbaar gesteld door Giant dealer Goossens Race Shops.

Vul de bon in en beantwoordt de volgende vragen:
• Hoe vaak is Nationale Kasteelcross verreden?
• Bij welk kasteel wordt de veldrit verreden?
• Hoe vaak heeft Thijs van Amerongen deze veldrit gewonnen?

Naam

Adres Postcode/Woonplaats

Tel. E-mail

U kunt deze bon op 27 december inleveren bij de cateringtent op het parcours, 
uitreiking van de mountainbike is op de wedstrijddag om 16.00 uur. 

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 19 dec.

in de disco

DJ Arnoud

De Party DJ 
van dit moment

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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EINDEJAARSSHOW
Donderdag 17 december

09.00 - 18.00 uur

Vrijdag 18 december
09.00 - 20.00 uur

Zaterdag 19 december
10.00 - 17.00 uur

Zondag 20 december
10.00 - 17.00 uur WWW.AUTO

DOES
BURG.NL

Nieuwstraat 3 Doesburg Leigraafseweg 17 Doesburg

NIJLAND HOLLAND BV RUITERSPORT RUURLO
Morsdijk 6, 7261 RX Ruurlo. Tel. (0573) 49 14 60. E-mail: nijland@hypoplaza.nl                                                    • Verkoop uitlsuitend op vertoon van klantenpas, K.v.K. inschrijving of  UBN nr.
Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.            • Alle prijzen inclusief  19% btw. • Aktie geldig tot 31 december 2009

Rijbroek Polo kids
Makkelijk draagbare rijbroek.

van € 49,95 voor € 39,95

Longeersingel nylon compleet 
van € 59,95 voor € 44,95

Waterdichte ademende 
winterdeken 200 gr.

van € 89,95 voor € 69,95

Dekje Zofia fluweel
van € 29,95 voor € 9,95

Foene Griek Hoestmiddel
2,5 kg van € 17,95 voor € 14,50
750 gr van € 5,95 voor € 4,75

Manegeletters op standaard
8 letters
van € 49,95 voor € 29,95

Halsdek wol premium
Superkwaliteit wollen halsdeken

van € 74,95 voor € 54,95

Thermobroeken
Kleur zwart

van € 36,95 voor € 28,95

Scheermachine  Extra zwaar, 120 watt.
 

van € 219,95 voor € 189,95

.
nu met extra set messen
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Knobbe.

B. Kinderdook.

C. Ummebouwen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Naast het feit dat steeds meer mensen
een abonnement afsluiten werd ook
de vraag naar andere abonnementen
steeds groter. Sinds een aantal maan-
den is het dan ook mogelijk om een
abonnement af te sluiten om je haren
te laten kleuren, zowel voor dames en
heren, om uw kapsel wekelijks te la-
ten föhnen en ook is er een speciaal
abonnement voor onze jonge gasten
tot en met 16 jaar: Martine For Kids. 

Bij Martine Hair + Beautysalon wordt
u enkel geknipt door kapsters die in
het bezit zijn van alle diploma's, in het
vakjargon Topstylisten genaamd.
Daarnaast volgen de kapsters bij Mar-
tine Hair + Beautysalon vaste interne
trainingen en nemen ze deel aan knip-
en kleurtrainingen van nationale en
internationale topkappers. 

MOOI NIET DUUR
Kwaliteit en prijs zijn heel belangrijk
ook bij Martine Hair + Beautysalon.
Door middel van een Martine For …
abonnement bent u een jaar lang ver-
zekerd van een kwalitatief juist ge-
knipte, gekleurde en verzorgde coupe
voor een uiterst vriendelijke prijs. Mar-
tine Hair + Beautysalon biedt u ook de
mogelijkheid om in maandelijkse ter-
mijnen te betalen. U kunt elke ge-
wenst moment instappen. Bent u
gelnteresseerd of wilt u meer weten
kom dan langs bij Martine Hair + Be-
autysalon, daar staan wij voor u klaar
om al uw vragen te beantwoorden en
kunnen wij u adviseren welk abonne-
ment het beste bij u past, ook kunnen
we u laten zien hoeveel u kunt bespa-
ren. 
Zie ook de advertentie elders in dit
blad. info@martinehairenbeauty.nl

For: Men, Women, Color, Cover 5', Föhnen, Kids 

Martine Hair + Beautysalon

Ruim 3 jaar geleden tijdens de opening van de nieuwe zaak aan de Sint Mi-
chielsstraat 2B in Hengelo Gld introduceerde Martine Hair + Beautysalon:
Martine For Men. Dit is een abonnement waarbij Mannen zich een jaar
lang kunnen laten knippen voor een vaste lage prijs. Een extra service van
Martine Hair + Beautysalon voor haar klanten. Niet lang daarna introdu-
ceerde Martine Hair + Beautysalon: Martine For Women. Onze klanten
zijn met bovenstaande abonnementen niet alleen een jaar lang verzekerd
van een perfect geknipt en gestyld kapsel, daarnaast ontvangt met ook
nog eens 10% korting op alle haar- en huidverzorgingsproducten.

TWEEDE VACCINATIERONDE
De tweede vaccinatieronde loopt van
14 tot en met 18 december. Ouders/ver-
zorgers en huisgenoten kunnen in de-
ze week op dezelfde tijd en locatie te-
recht als voor de eerste prik. Het data-
en locatieschema is, samen met de re-
gistratiekaart voor de tweede prik,
meegestuurd met de oproepbrief. Als
mensen uitgeweken zijn naar een an-
dere datum of locatie tijdens de eerste
vaccinatieronde, moeten zij er zelf re-
kening mee houden dat er 21 dagen
tussen de twee prikken moet zitten.
Op www.ggdgelre-ijssel.nl staat het op-
roepschema vermeld. 

VACCINATIE GEMIST?
Voor mensen die door overmacht (zo-
als ziekte of andere overtuigende re-
den) de eerste vaccinatie hebben ge-
mist, organiseert GGD Gelre-IJssel een
extra vaccinatiemoment in januari.
Hierdoor kunnen zij toch de gewenste
serie van twee vaccinaties halen. Deze
mensen kunnen de eerste prik krijgen
in de week van 14 december. Dat is
ook de week waarin degenen die de
eerste prik al wel hebben gehaald hun
tweede vaccinatie kunnen halen. 

EXTRA VACCINATIEMOMENT
Degenen die de eerste prik pas in de-
cember krijgen, kunnen de tweede
prik in de week van 11 januari 2010
halen. Bij het halen van de eerste prik
in de week van 14 december wordt de
informatie verstrekt waar en wanneer
de tweede prik gekregen kan worden.
De tweede prik is belangrijk want
hiermee zijn huisgenoten van baby's
tot zes maanden of kinderen van zes
maanden tot vijf jaar maximaal be-
schermd tegen het Mexicaanse griep-
virus.

OPKOMSTPERCENTAGE EERSTE
VACCINATIERONDE
Het RIVM heeft de officiële opkomst-
cijfers van de eerste vaccinatieronde
bekend gemaakt. Voor GGD Gelre-IJs-
sel geldt een opkomstpercentage van
72%. Dit is gelijk aan het landelijk ge-
middelde. GGD Gelre-IJssel is erg tevre-
den met dit opkomstpercentage en
het verloop van de eerste vaccinatie-
ronde. Ook voor de tweede ronde zet
de GGD zich weer in om het voor de
kinderen en hun huisgenoten zo pret-
tig mogelijk te laten verlopen! De uit-
voering van de vaccinatiecampagne
op de locaties gebeurt door personeel
van de GGD, Thuiszorgorganisaties en
gemeenten gezamenlijk. De coördina-
tie is in handen van GGD Gelre-IJssel.

Actuele informatie en veelgestelde
vragen over Nieuwe Influenza A
(H1N1) (Mexicaanse griep) kunt u vin-
den op www.grieppandemie.nl of op
de website van GGD Gelre-IJssel:
www.ggdgelre-ijssel.nl. Ook kunt u
bellen met het landelijke informatie-
nummer 0800 - 1100 (gratis) of met
GGD Gelre-IJssel, tel.: 088 - 443 30 00.

Mexicaanse griep

Start tweede vaccinatieronde

GGD Gelre-IJssel prikt in de week
van 14 december voor de tweede
keer jonge kinderen en huisgeno-
ten tegen Nieuwe Influenza A
(Mexicaanse griep). Twee prikken
geven het beste resultaat. Het gaat
om kinderen van 6 maanden tot en
met 4 jaar en om huisgenoten van
baby's tot en met 5 maanden. Ook
wie de eerste prik gemist heeft, kan
deze alsnog halen tijdens de twee-
de ronde. In de uitnodigingsbrief
staat waar en wanneer de tweede
prikronde plaatsvindt. Deze brie-
ven zijn half november verstuurd.

Het moet voor de schrijfster en ver-
halenvertelster een bijzonder mo-
ment zijn geweest: toen vorig jaar
in de grote zaal van de schouw-
burg in Lochem, die tot de laatste
plaats bezet was met mensen die
speciaal voor haar waren geko-
men, om de presentatie van de dvd
"Zwarvers in de kerstnacht " bij te
wonen. Haar liefde voor de Achter-
hoek werd treffend weer gegeven
in het gedicht " Onze Achterhook ".
Een hoogte punt was het verhaal
'Trouwereje ' dat melodisch werd
in geleid door Willem te Voortwis
op accordeon. Terecht kreeg dit
verhaal een geweldig applaus van
de toeschouwers. De verhalen van
Dinie zijn in het dialect (Achter-
hoeks); die boordevol zit met
mooie uitdrukkingen en met

prachtige boerenwijsheid. Een
groot deel van haar werk staat op
de dvd "Zwarvers in de kerstnacht". 

Dinie: " De boeken die ik schrijf
krijgen gretig aftrek, maar dat ook
mijn eerste DVD zo'n succes zou
worden had ik niet verwacht. De
generatie van mijn leeftijd heeft
intussen ook een DVD speler in
huis staan en het moment waarop
de DVD werd uitgebracht, is ach-
teraf een goeie keus gebleken". De
samenstelling van de DVD is zeer
gevarieerd. Drie gedichten, onder-
bouwd met schitterend beeldma-
teriaal en drie live-verhalen die
zijn opgenomen tijdens haar op-
treden in City Centrum te Groen-
lo, vormen de inhoud van de DVD
"Zwarvers in de kerstnacht". 
Een deel van haar werk is vastge-
legd op de DVD " Zwarvers in de
kerstnacht", die werd samenge-
steld door Fons Rouwhorst uit Vor-
den. Het repertoire wordt onder-
steund door prachtig beeldmateri-
aal. Deze visuele ondersteuning
maakt het werk van Dinie tot een
levensecht portret.

Groot succes

Zwarvers in de kerstnacht
'Het publiek boeien en ontroe-
ren'. Dat is wat Dinie Hiddink
uit Lochem wilde bereiken met
het uitbrengen van haar DVD
"Zwarvers in de kerstnacht". De
eerste oplage van de DVD "Zwar-
vers in de nacht " is zo goed als
uitverkocht.

Kernfunctionaris van de gemeente
Bronckhorst Jan Otten, heette de vrij-
willigers uit Olburgen en Rha welkom.
Hij vertelde dat het project ontstond
tijdens een overleg van de gemeente
met de dorpsbelangenorganisaties.
Men wilde geld voor het plaatsen van
AED’s in de kernen. “Ik was terughou-
dend in verband met vragen over bij-
voorbeeld opleidingen,” bekent Jan.
“Er is toen advies gevraagd bij de Ge-
neeskundige Hulp bij Ongevallen en
Rampen, de GHOR. Deze had de Am-
bulancezorg al om een onderzoek ge-
vraagd over hoe AED’s van bedrijven
en instellingen, zoals sportcomplexen
in te zetten.” Deze AED’s zijn aanwe-
zig voor intern gebruik, maar kunnen
eveneens ten behoeve van Hartveilig

Wonen geregistreerd kunnen worden.
In de gemeente Bronckhorst werkt bij-
voorbeeld de Aviko in Steenderen
mee. Een AED moet 24 uur per dag be-
schikbaar zijn en in de kernen werden
zij daarom geplaatst bij particulieren.
Omdat de gemeente wel wilde dat de-
ze apparaten verantwoord worden be-
diend, werd een voorbereidingswerk-
groep gevormd, waarin de Regionale
Ambulancezorg Noord- en Oost Gel-
derland, de EHBO vereniging Steende-
ren en het Rode Kruis afdeling Bronck-
horst deelnamen. In totaal werden
voor het project Hartveilig Wonen 240
mensen opgeleid, de overigen hadden
voor hun werk een BHV of Reanimatie-
cursus gevolgd. 
De eerste zes minuten zijn van levens-

belang. Een ambulance heeft al snel
zo’n 12 minuten aanrijdtijd, zeker
naar Olburgen. Daarom krijgen de
vrijwilligers die zich gemeld hebben,
via 112 een sms’je met het verzoek zo
snel mogelijk naar het adres van het
slachtoffer te gaan om te reanimeren
of om de AED op te halen. “Het gaat
erom te proberen tijdwinst te boeken
tot de ambulance komt,” legt Jan Ot-
ten uit. “De aanwezigheid van een
AED is geen garantie tot succes. Het
kan zijn dat er geen vrijwilliger be-
schikbaar is. Ook kan de hulp tever-
geefs zijn.” 
In Olburgen kreeg de AED een plek bij
de dienstingang van de Willibrordus-
kerk, op Rha hangt het apparaat bij
molen De Hoop onder de carport. Bei-
de worden beheerd door Harry Hof-
man. In totaal zijn twintig vrijwilli-
gers geregistreerd om de AED te kun-
nen bedienen.

Project Hartveilig Wonen gemeente Bronckhorst

AED’s in Olburgen en Rha

In Café Kraantje Lek te Olburgen werd zaterdag 12 december jl. een infor-
matie-uurtje gehouden over de Automatische Externe Defibrillator, AED.
Vrijwilligers van Olburgen en Rha, waar in het kader van het project Hart-
veilig Wonen AED’s werden geplaatst, waren hierbij aanwezig.

Vrijwilligers bekijken met Jan Otten (m.) de AED bij de kerk in Olburgen.
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• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:
nu € 57,50

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:
nu € 42,50

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

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

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

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

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

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

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

OOK U KRIJGT MISSCHIEN NOG BELASTINGGELD TERUG

Wij hebben geconstateerd dat veel mensen welke geen belasting-
aangifte hebben ontvangen toch voor teruggave in aanmerking
kunnen komen. Hebt u over 2008 of voorgaande jaren geen aan-
gifte ontvangen, neem dan contact met ons op.

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

Bel voor informatie 0575-462216.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld.

90
08

Extra belastingvoordeel in 2009!
Door wijziging van de 
belastingtarieven per 1 januari 
2010 is geld schenken in 2009 
vaak voordeliger dan in 2010! 
Via de SchenkWijzer op onze 
website kunt u kosteloos uw 
voordeel laten berekenen. 
Of maak een afspraak op ons 
kantoor. Op onze website vindt 
u ook andere eindejaarstips.

www.netwerknotarissen.nl/TTH

Marinus Naefflaan 16, 7241 GD  Lochem
T (0573) 29 83 98, E info@tthnotarissen.nl

Piet Heinstraat 1, 7204 JN  Zutphen
T (0575) 58 45 84, E info@tthnotarissen.nl

Keppelseweg 25, 7001 CE  Doetinchem
T (0314) 36 98 69, E info@tthnotarissen.nl

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

RENOSTAIRS TRAP-RENOVATIE
ER IS IETS NIEUWS VOOR UW TRAP
• Voordelig een nieuwe trap, zonder breken of beschadiging
• Eenvoudige montage d.m.v. uniek systeem 
• Overzettreden leverbaar in diverse houtsoorten
• Stootborden leverbaar in diverse houtsoorten en in andere materialen
• Geschikt voor elk model oude en nieuwe, open en dichte trap
• Voldoet aan het nieuwe bouwbesluit

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

RENOSTAIRS TRAP RENOVATIE

Hier knapt uw huis van op!

www.helminkmeubelen.nl

Laminaat 'Primasol Bright' 
Leverbaar in 4 moderne tinten.
INCUSIEF ONDERVLOER,
PLAKPLINTEN EN LEGKOSTEN                  

                                           Per m2 29.95

R
E
•
•
•
•
•
•

R

 Voordeel
       tip:

2e Kerstdag
GEOPEND

Van 11 - 17 uur
G DNDND

MEDEDELING

Bodemverontreiniging Schoolstraat ong. in Vorden,
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 26 juni 
2009 door ProWonen een melding op grond van de
Wet bodembescherming ingediend.

ProWonen heeft gemeld dat de bodem op de 
Schoolstraat ong. in Vorden, gemeente Bronckhorst 
verontreinigd is. Ook heeft ProWonen een sanerings-
plan ingediend, waarin staat hoe men deze veront-
reiniging gaat aanpakken. De asbestverontreiniging 
wordt binnen het te saneren gebied volledig ontgraven.
Op 14 oktober 2009 hebben wij de ernst van het geval 
van bodemverontreiniging en de spoedeisendheid van de 
sanering voorlopig vastgesteld. Daarnaast hebben wij 
aangegeven dat wij van plan zijn in te stemmen met het 
saneringsplan.

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om hun 
mening te geven over ons voornemen om met het 
saneringsplan in te stemmen.

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de 
melding en waarbij geen zienswijzen zijn ontvangen, 
stellen wij vast dat sprake is van een niet spoedeisend
geval van ernstige bodemverontreiniging.
Daarnaast stemmen wij in met het saneringsplan.

Vanaf 21 december 2009 tot en met 31 januari 2010 
kunt u de besluiten en alle bijbehorende gegevens 
bekijken. U kunt dat doen in het informatiecentrum van 
het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem of via 
www.gelderland.nl onder Actueel - Bekendmakingen 
door bij Kenmerk GE187600125 in te vullen.

Beroep instellen
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan, vanaf de 
dag volgend op de dag waarop een exemplaar van het 
besluit ter inzage is gelegd, gedurende zes weken beroep 
worden ingesteld tegen dit besluit bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend 

tegen het ontwerp van het besluit;
- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 

worden verweten geen zienswijzen te hebben 
ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Degene die beroep instelt kan de voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een beroepschrift tegen dit 
besluit moet worden gezonden aan de Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Zowel voor het behandelen van het 
beroepschrift als van het verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven door de Afdeling 
bestuursrechtspraak.

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoonnummer
(026) 359 99 99.

Arnhem, 11 december 2009
zaaknummer 2009-011967 / GE187600125

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

C. Volp - waarnemend secretaris
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Vorig jaar werd voor 20.000 euro scha-
de aangericht. “Ik zeg niet dat jullie
dat doen, maar het is veel geld en daar
kun je leuke dingen voor doen. Ook
voor jullie”, zegt Aalderink. “Maar het
mooiste zou zijn dat er met de jaarwis-
seling helemaal niets wordt vernield
bij het afsteken van vuurwerk”. De vijf
jongens in Vorden hebben ook hun ei-
gen verhaal en vinden dat de hangjon-
geren vaak de schuld ergens van krij-
gen. “Maar ik vind het wel een goed
initiatief van de burgemeester dat ze
naar ons toekomen”, zegt een van
hen. Er werd met de jongeren ook een
afspraak gemaakt over een nieuwe
hangplek in Vorden.

De gemeente Bronckhorst, de politie
en de jeugdhulpverleners van het
JEKK voeren gezamenlijk actie om
vooral vernielingen door vuurwerk te-
gen te gaan. Afgelopen vrijdagavond

ging burgemeester Henk Aalderink,
wethouder Ab Boers, samen met de
jeugdhulpverleners Taco Jansen en
Sandra Krijgsman van het JEKK op be-
zoek bij verschillende jongerenont-
moetingsplekken om in gesprek te
gaan met jongeren. Verschillende
hangplekken in Vorden en Hengelo
werden bezocht. 

Niet overal op de ‘plekken’ waren jon-
geren aanwezig. Ook de ontmoetings-
plekken in andere kernen van Bronck-
horst worden bezocht om met jonge-
ren van gedachten te wisselen over
vuurwerkgedrag. 

Op 18 december is de start bij de skate-
baan in Hoog-Keppel.

Jongeren gevraagd mee te werken

Bronckhorst wil vernieling door vuurwerk terugdringen
“Houd het gezellig, maak niets kapot en knal veilig”, staat op de kaart die
burgemeester Henk Aalderink van Bronckhorst uitreikt aan hangjonge-
ren op verschillende plekken in de gemeente. “Wat we jullie willen vragen
is, mee te helpen om de overlast en vernielingen bij het afsteken van vuur-
werk terug te dringen”.

Burgemeester Henk Aalderink (rechts) en
Taco Jansen van het JEKK in gesprek met

jongeren.

De opzet van het programma, dat op
zondagmorgen tussen 11.00 en 12.00
uur wordt uitgezonden, is om het ge-
bruik van het dialect in stand te hou-
den en daarnaast de cultuur van de
Achterhoek te belichten. Gerbert
hoopt dan ook dat de luisteraar gaat
reageren en materiaal gaat insturen
voor het programma. Rechtstreeks
reageren in het programma is (nog)
niet mogelijk, want voorlopig is er-
voor gekozen om het programma op
te nemen. Dit gebeurt wel zo ‘live’ mo-
gelijk, maar geeft de makers de vrij-

heid om het programma verder te ont-
wikkelen. In een aantal vaste rubrie-
ken als ‘Aparte weurde’, verhalen, ge-
dichten, spreekwoorden en gezegden
komt de streektaal aan bod. Het ge-
heel wordt afgewisseld met streektaal-
muziek. Daarbij is er voor gekozen om
muziek uit verschillende dialecten te
laten horen.
Ideeën voor het programma kunt u
sturen naar de studio van Radio Ideaal
of rechtstreeks naar Gerbert Abbink,
Magnoliaweg 13, 7021 ZX in Zelhem.
tel. 0314-621998.

Naast het presenteren van een dialect-
programma houdt Gerbert Abbink
zich op vele manieren bezig met de
streektaal. Zo was hij onlangs te gast
op een basisschool om daar aan kinde-
ren van groep 5 een verhaaltje in
streektaal voor te lezen. Verder be-
zoekt hij bijeenkomsten over de
streektaal en legt hij zijn eigen verha-
len vast in het Achterhoekse dialect.
In het programma van zondag 20 de-
cember is dialectschrijver en –dichter
Joop Keurentjes uit Etten te gast om
voor te dragen uit zijn werk en te pra-
ten over de streektaal en zo komt er
wekelijks een keur aan streektaal-
schrijvers en –zangers en artiesten
voorbij in het programma ‘Ideaal Dia-
lect’.

Nieuw Radioprogramma bij Radio Ideaal

Ideaal Dialect

Op de frequenties van Radio Ideaal start een nieuw programma onder de
naam ‘Ideaal Dialect’. Gerbert Abbink, alias ‘Gait de Strieker’, verzorgt het
programma samen met Jan Wolsink, die de techniek voor z’n rekening
neemt. De stem van Erna Evers is te horen in de jingles en de vaste aan-
kondiging is. Daarnaast wordt door diverse mensen materiaal aangele-
verd.

1. D. (Dorien) Mulderije Meulenbroek.
Vorden, 2. M.J. (Marja) Hartman Ooste-
rink. Toldijk, 3. B. (Bennie)Wisselink.
Zelhem, 4. E. (Bert) Brandenbarg. Vor-
den, 5. J. (Josefien)Steffens. Zelhem, 6.
G. ( Gerard) vd Bend. Zelhem, 7.
M.N.(Marius) Strijker. Hoog-Keppel, 8.
R. (Rita)Lubbers- Buitink. Hengelo Gld,
9. T. (Thea) Lusink. Hengelo Gld, 10.

H.J.(Jaco) Voltman. Steenderen, 11.
B.J.M. (Ben) Lichtenberg. Vorden, 12.
E.(Eric)Höfkes. Hengelo Gld, 13. G.J.
(Geert Jan) Oosterhuis. Hengelo Gld,
14. B.( Bennie) van Til. Hummelo, 15.
H.B. Lammers. Vorden, 16. G.J.M. (Hel-
ma) Bulten. Hummelo, 17. G.J. (Gert)
Smeitink. Hengelo Gld, 18. M. Th. A.
(Marcel) Brandsen. Vorden, 19. G.
(Gert) Maalderink. Zelhem, 20. J.B.M.
(Jacqueline) Wolsink-Lucassen. Vor-

den, 21. A.J.H. (Ton) van Linder. Baak,
22. H.J. (Jan) Achterkamp. Steenderen,
23. E.J.R. (Jan) Borgman. Vierakker, 24.
R,G.M.(Renate) Schut- Haarman. Baak,
25. J.D. ( Hans) Uenk. Steenderen, 26.
H.A.M.(Harm) Waamelink. Zelhem, 27.
J.L.(Jan) Markvoort. Hummelo, 28. S.J.
(Sjoerd)Roorda. Steenderen, 29. P.(Piet)
Noordijk. Hengelo Gld, 30. G.J. ( Ge-
rard) Huetink. Bronkhorst

Kandidatenlijst
VVD afd. Bronckhorst

Marloes Jolink volgde aan D’Witte Leli
in Amsterdam de richting Handvaar-
digheid en Textiele werkvormen met
keramiek als afstudeerrichting. Het te-
kenen en schilderen heeft zij daarna
weer opgepakt en zij werkte als docent
Levensbeschouwing. Inmiddels is Mar-
loes docent Helend Tekenen, stude-
rend voor Tekentherapeut. Zij vindt
hierin haar ideale combinatie tussen
creatief bezig zijn en haar visie op het
leven. Haar werk bestaat altijd uit ver-
schillende lagen. De meeste werken
rond het thema ‘Engelen en meer’ zijn
opgebouwd uit een tekening gemaakt
met oliepastel waarover een laag acryl-
verf geschilderd is. Deze laag wordt
met een scherp voorwerp bewerkt, de
tekening wordt weer gedeeltelijk
zichtbaar. Het effect dat ontstaat door
het combineren van verschillende ma-
terialen en lagen geeft een gevoel van
verwondering. Ook de collagetech-

niek, het samenvoegen van verschil-
lende materialen, liefst verscheurd of
gekreukt, gebruikt zij graag. Het on-
voorspelbare element van beide tech-
nieken fascineert; het geeft een gevoel
van verbinding met een groter geheel. 
Karen André doorliep een uitgebreid
opleidingstraject (Middelbare Tuin-
bouwschool, Verpleegkunde B, Hapto-
nomie, Vrouwenhulpverlening) en
deed veel werkervaring op. In 1997
koos zij na een workshop beeldhou-
wen bij Gedion Nyanhongo (World Art
Foundation, Eerbeek) voor het kunste-
naarschap. In 1998 en 1999 verbleef ze
op uitnodiging van Gedion tweemaal
enige maanden in Zimbabwe. Zij
woonde in het kunstenaarsdorp Tene-
nenge, maakte kennis met de manier
van beleving van de kunstenaars in
Zimbabwe en bezocht verschillende
steengroeven. De beelden van Karen
zijn zowel figuratief als abstract. 
Het figuratieve werk is gelnspireerd
op menselijke verhoudingen en de
omgang met elkaar, hierin zijn gevoel
en beweging het uitgangspunt. Het
abstracte werk is gebaseerd op de na-
tuur, waarbij de elementen zoals licht,
water en de seizoenen de inspiratie
vormen. Zij maakt op een verantwoor-
de manier kleine gebruiksvoorwerpen
van steenafval en inlandse houtpro-
ducten. Amare bevindt zich in de ou-
de boerderij aan het kerkepad te Vor-
den, dat vanaf de kerk in zuidelijke
richting loopt. Bij de kerk is ruime par-
keergelegenheid, van daar is het 100
m lopen. De galerijruimte bevindt
zich op de eerste verdieping en is voor
minder validen moeilijk bereikbaar.

Kerst bij galerij Amare

'Engelen en meer'

Marloes Jolink laat deze en volgen-
de maand in galerij Amare te Vor-
den schilderijen zien onder het
motto ‘Engelen en meer’. Marloes
schildert met oliepastel, acrylverf
en werkt met collage. Tegelijkertijd
exposeert Karen André enkele
beelden en divers kleingoed: licht-
jes en onderzetters in een combi-
natie van hout en gepolijste steen.
De tentoonstelling loopt t/m 1 fe-
bruari 2010 en is geopend op zater-
dag, zondag en maandag van 14:00
tot 18:00 uur. Amare is tevens op
nieuwjaarsdag open, maar geslo-
ten op 2 januari t/m 10 januari
2010.

De organisatie verwacht gezien het
aantal deelnemers in voorgaande ja-
ren, dat er ruim drie honderd lopers
aan de start zullen verschijnen. Start
en finish zijn op de accommodatie
van de voetbalvereniging Vorden aan
de Oude Zutphenseweg 11. Daar kan
ook van de douche- en kleedkamers
gebruik worden gemaakt. Het par-
cours bestaat voor alle afstanden uit

één grote ronde en gaat over fraaie
bos- en zandpaden. 
De 15 km start om 13.30 de 10 km om
13.40 uur en de 5 kilometer om 13.50
uur. De kosten bedragen voor alle af-
standen vier euro (inschrijven t/m 24
december). Aanmelden via www.oude-
jaarscrossloop.nl en vijf euro op de
wedstrijddag. De organisatie heeft be-
sloten om dit jaar geen herinnerings-
medaille aan de lopers uit te reiken. In
plaats daarvan wordt de opbrengst
over gemaakt naar de stichting ‘Spie-
ren voor Spieren’ www.spierenvoor-
spieren.nl Het startschot wordt gelost
door mede-oprichter van deze Oude-
jaarscross Johan Pardijs. Supporters
die bij start en finish aanwezig zijn
kunnen zich warmen aan de vuurkor-
ven. Henk Landkroon zorgt voor live
accordeon muziek.

Dit keer op zondag 27 december

Oudejaars Crossloop Vorden
Zondag 27 december organiseert
de stichting ‘Oudejaars Crossloop
Vorden ’ voor de 30e keer de cross-
loop met dezelfde naam. Normali-
ter vindt deze cross op de laatste
zaterdag van het jaar plaats. In ver-
band met Tweede Kerstdag (zater-
dag) is de cross voor één keer ver-
plaatst naar de laatste zondag van
het jaar.
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Toen Fred van der Zwet en Roel den
Dulk op gegeven moment hoorden
dat wij jaarlijks in de Antoniuskerk
kerstgroepen presenteren vroegen ze
of zij hier ook een keer in de maand
december hun diorama mochten op-
bouwen. Wij zeiden als bestuur maar
al te graag ‘ja’. Het is tot en met zon-
dag 3 januari te bezichtigen. Wat mij
betreft mag het hier het gehele jaar
2010 wel blijven staan’, zo zegt Bart
Hartelman. Het geheel heeft betrek-
king op het kerstverhaal, de tijd dat de
Romeinse keizer Augustus aan onder-
koning Herodes opdracht gaf dat er
een volkstelling moest worden gehou-
den. Iedereen moest toen naar zijn ge-
boortedorp om zich te laten registre-
ren. Zo ook Jozef. Hij behoorde tot het
geslacht David. Hij moest voor deze
telling vanuit Nazareth naar Bethle-
hem, de stad van David. Deze volkstel-
ling is in het diorama op prachtige wij-
ze weer gegeven.

Wanneer je het diorama vanaf de ach-
terzijde van de kerk naar voren toe
volgt dan ziet de bezoeker inderdaad
een schitterend kerstverhaal. Bart Har-

telman: ‘Ik ben er al wel een keer of
zes langs gelopen en iedere keer zie je
weer nieuwe elementen’. De indruk-
wekkende Sinal-woestijn met zijn be-
woners, de Bedulnen, de slangen, ha-
gedissen. In de verte zie je stropers op
zoek naar ‘wild’. En dan ziet de aan-
dachtige kijker plotseling de drie Wij-
zen uit het Oosten (Kaspar, Melchior
en Balthazar) met hun kamelen door
de woestijn lopen. Met geschenken op
weg naar Bethlehem waar het kindeke
Jezus is geboren. Verderop zie je in het
door de Romeinen bezette Palestina,
roedels wolven, vossen, ganzen e.d. De
Ster van Betlehem die daadwerkelijk
voor de drie Wijzen als een moderne
soort ‘Tom-Tom’ diende !

De komende weken staat de Antonius
van Paduakerk nog volop in het teken
van Kerst op Kranenburg. Het diorama
wordt jaarlijks door Den Dulk en Van
der Zwet voor belangstellenden opge-
bouwd in de tuinkamer van hun wo-
ning in Ferwerd (Friesland). Dit jaar is
de opstelling dus voor het eerst buiten
Friesland te zien , in een ‘landschap ‘
van 44 m2. Kort samengevat bestaat

de Kerstgroep uit 1200 figuren: 370
mensen, 30 engelen, 180 schapen en
620 andere dieren. Het geheel is een
samenvoeging van verschillende kerst-
groepen uit Duitsland, Spanje, Italië,
Oostenrijk en Nederland, aangevuld
met een groot aantal losse beeldjes en
figuren.

De beeldjes zijn o.m. gemaakt van ber-
kalith (kunsthars), terracotta, papier-
maché, houtsnijwerk, gips, stof , ge-
perst marmergruis en bijenwas. Het
karakter van de beeldjes verschilt ,
maar door hun levensechte, niet – ka-
rikaturale vormgeving en hun schaal
(ca. 1:11) passen zij goed bij elkaar. Al-
le beeldjes zijn handmatig beschil-
dert. De figuren zijn neergezet in een
landschap waarin het hele kerstver-
haal is te ontdekken. De kerstgroep is
nog op de volgende dagen van 11.00
uur tot 17.00 uur in de Antoniuskerk
te bezichtigen: vrijdag 18, zaterdag 19
en zondag 20 december. Zaterdag 26
december (Tweede Kerstdag) en vanaf
zondag 27 december tot en met don-
derdag 31 december en zaterdag 2 ja-
nuari en zondag 3 januari 2010. De
toegangsprijzen zijn: kinderen t/m 12
jaar 0,75 euro, vanaf 13 jaar 3 euro, en
65 plussers 2,50 euro. Een gezinskaart
voor ( groot) ouders met (klein) kinde-
ren kost 6 euro. Toegangsprijs voor
groepen vanaf 20 personen 2,50 euro.
Begeleiders van rolstoelgebruikers
hebben gratis toegang. De opbrengst
van de toegangskaarten is bestemd
voor de instandhouding van de Anto-
niuskerk.

Meer dan 1200 figuren

Schitterende kerstgroep in
Antoniuskerk Kranenburg

Bart Hartelman is al jarenlang voorzitter van de stichting VKK (‘Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg‘). Hij is echter meer dan ‘dat‘, ook vervult
hij o.m. maar al te graag de rol van gastheer en vertelt hij vol trots over de
Antoniuskerk, het Heiligenbeeldenmuseum e.d. En als er voor de bezoe-
kers iets te bewonderen valt, zoals deze weken de Kerstgroep van Fred van
der Zwet en Roel den Dulk, dan vertelt Bart met groot enthousiasme over
het ‘diorama’ die de afgelopen weken aan de rechterzijde in de kerk is op-
gebouwd. Een adembenemend schouwspel. Bart Hartelman: ‘Ik heb enor-
me bewondering voor de wijze waarop de heren het ‘kerstverhaal’ in beeld
hebben gebracht. Het is niet in te schatten hoe lang ze daar destijds thuis
in Friesland aan hebben gewerkt.

Leven in de woestijn.

De herdertjes en hun schapen.

In de afgelopen 25 jaar is een club ont-
staan die niet meer weg te denken is
uit het aanbod van sportieve activitei-
ten binnen de Gemeente Bronckhorst.
Met een nog steeds groeiend aantal le-
den blijft de club volop in beweging.
Opvallend is het feit dat steeds meer
mensen uit omliggende plaatsen er-
voor kiezen om juist in Steenderen te
gaan badmintonnen. Het komende
jaar zal BCS het feit dat ze 25 jaar be-
staat luister bijzetten door reguliere
maar ook bijzondere activiteiten te
plaatsen in het kader van het jubile-
um. Zo staat er een feestavond op het
programma en wordt er een jeugd-
middag georganiseerd. Maar ook is
een reünietoernooi in de programme-

ring opgenomen. De club gaat op zoek
naar mensen die ooit bij BC Steende-
ren hebben gebadmintond. Mensen
die lid zijn geweest bij BC Steenderen
en een uitnodiging voor dit toernooi
willen ontvangen, kunnen zich opge-
ven via info@bcsteenderen.nl. Ver-
meld daarin naam, adres, geboorteda-
tum, e-mailadres en telefoonnummer. 

Wie na het lezen van dit artikel zin ge-
kregen heeft om mee te doen en zon-
der verdere verplichtingen kennis wil
maken met de badmintonsport en BC
Steenderen, kan binnenlopen op een
donderdagavond: jeugd van 18.30 tot
20.00 uur, volwassen van 20.00 tot
23.00 uur. Gelnteresseerden mogen al-
tijd drie keer meespelen.Materiaal
(racket) is aanwezig, voor kleding
(schoenen zonder donkere zool) moet
zelf worden gezorgd. 

Meer informatie over het reilen en zei-
len van BC Steenderen staat op de
clubsite www.bcsteenderen.nl of bel
met (0575) 452306.

Badminton Club Steenderen bestaat 25 jaar op 17 december 2009

Jubileumjaar start feestelijk

Badminton Club Steenderen houdt
op de laatste donderdag voor kerst,
17 december aanstaande, haar jaar-
lijkse invitatietoernooi. Op die da-
tum bestaat de club eveneens 25
jaar! Rond 22.30 uur wordt dan ook
het jubileumjaar feestelijk inge-
luid.

In oktober heeft Contact al bericht
over het meest effectieve middel voor
dit probleem, een therapie waar men
al in een vroeg stadium mee start.  De-
ze optie is nu niet meer inzetbaar om-
dat de periode tot Oud en Nieuw te
kort is.  Gelukkig zijn er op dit mo-
ment ook nog andere hulpmiddelen
die men kan gebruiken. Al jaren
wordt het middel Diazepam ingezet
om uw huisdier rustig te maken, het
nadeel van deze medicatie is dat uw
hond of kat er suf van wordt. Daar-
naast is de optimale dosering niet al-
tijd makkelijk te bepalen.

De Graafschap Dierenartsen heeft een
alternatief, het medicijn, Alprazolam.
Dit medicijn heeft een angst onder-
drukkend effect zonder dat uw kat of
hond hier suf van wordt.  Op de facul-
teit  Diergeneeskunde is dit middel de
afgelopen jaren getest en naast het
voordeel dat uw hond of kat niet suf
wordt geeft het middel ook betere re-
sultaten dan het veel gebruikte Diaze-
pam. 

Er is één voorwaarde aan dit medicijn
en dat is dat u op tijd, meteen na de
kerstdagen, moet starten met het toe-
dienen van de medicatie. Op deze ma-
nier wordt het maximale effect be-
reikt.

Voor meer informatie over de moge-
lijkheden of voor het bestellen van me-
dicatie kan men de Dierenartsen be-
reiken op telefoonnummer (0575) 587
880.

Oud en Nieuw
laat het voor uw huisdier prettig verlopen!

Binnenkort is het weer oud en
nieuw, voor veel huisdieren is dit
een angstige periode door het
knallende vuurwerk. Gelukkig kan
men deze periode voor het huis-
dier wat prettiger laten verlopen
door middel van diverse hulpmid-
delen.

Anderhalf jaar geleden kwamen de
jongens elkaar als stapbroeders tegen
bij feesten en cafébezoeken. Ze hoor-
den coverbands en dachten dat het
ook anders moest kunnen en de 5 kop-
pige 20’ers uut Toldiek en Hummel
gingen nummers maken over zaken
die ze net als hun Achterhoekse kame-
raden meemaakten en mooi vonden.
Dus geen halve covers van bestaande
plaatselijke R&R bands maar zelf iets
bedenken.Zo ontstond ‘De Taliband’
met een repertoire vol spektakel. Met
titels als ‘Hoe vetter Hoe better’,
‘Weekend’, ‘Klootzak’, ‘t is GVD Feest’
en ‘In een onbewoond Weiland’. De

Taliband is hard aan het groeien en
heeft ondertussen een grote schare
trouwe volgelingen die net als de Tali-
band de van het mooie Achterhoekse
leven houden.
U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

De Taliband op podium
LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 16 december speelt de band ‘De Taliband’ tussen 20.00 en
22.00 uur een aantal live in het programmalive@ideaal.org, dat wekelijks
vanuit café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
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De eerste wedstrijd mochten we aan-
treden tegen Minerva. Hoewel we deze
wedstrijd met 2-4 verloren, zat de spi-
rit er gelijk goed in en kon de Henge-
lose jeugd goed meekomen.
De tweede wedstrijd moesten we het
opnemen tegen de Gazellen uit Doe-
tinchem. Op papier de sterkste ploeg
van alle deelnemende teams. Na wat
tactische omzettingen gingen we vol
goede moed de strijd aan. Dit bleek
niet zonder succes, want we behaal-

den een knappe 3-3 eindstand, alle lof!
De laatste wedstrijd namen we het op
tegen Apollo 70. Na een slechte start,
0-4 achterstand, herpakten we ons
knap en knokten we ons terug tot een
3-4 eindstand, helaas net niet genoeg
voor een gelijkspel.
Al met al mogen we wel stellen dat we
deze middag goed handbal hebben la-
ten zien. Ondanks dat de tegenstan-
ders veel meer ervaring hebben in het
handbalspelletje lieten de jonge talen-
ten zich niet wegspelen. Integendeel
zelfs, de Hengelose jeugd was gelijk-
waardig! Met deze mooie vertoning
gaan we vanaf januari vol goede moed
de competitie in om de strijd aan te
gaan met onze leeftijdsgenoten.

Lijkt jou handbal ook een te gekke
sport, kom gerust een keer meetrai-
nen. In het nieuwe jaar starten de trai-
ningen op donderdag 7 januari, vanaf
18.30 tot 19.30. Tot dan!

Handbaltrial groot succes!
Afgelopen zondag heeft de d-jeugd
(8-10 jaar) van handbalvereniging
Quintus deelgenomen aan een
handbaltrial in sporthal "de Pol",
te Zelhem. Het waren voor de jong-
ste jeugd van de Hengelose hand-
balclub de eerste "officiële" wed-
strijden. De spanning was vooraf
dus voelbaar! De teams die we deze
middag tegenkwamen waren:
Apollo 70 (Wehl), Minerva (Gaande-
ren) en de Gazellen (Doetinchem).

Het nieuwe sportcentrum op park
Bronsbergen, binnen de muren van
Health Spa Ryokan, wordt de tweede
vestiging van AeroFitt, dat 12,5 jaar ge-
leden van start ging in Hengelo Gld. 

Aan de opening van AeroFitt Zutphen
gaat een grondige verbouwing vooraf.
De fitnesszaal wordt verdubbeld, ook
de spinning- en groepslessenzaal krij-
gen een opknapbeurt. Ook is het les-
rooster uitgebreid met het aanbod van
bestaande groepslessen en nieuwe
groepslessen. Tevens wordt er gestart
met Aqua Zumba, de nieuwste fitness

rage, maar dan in het water. Daar-
naast wordt alle fitnessapparatuur
vervangen. Ook zal er een nieuw test
systeem komen waarmee de huidige
conditie van de leden gemeten kan
worden. Aan de hand van deze gege-
vens kan er een trainingsprogramma
op maat aan geboden worden. De hui-
dige medewerkers komen in dienst
van AeroFitt. 

BENT U BENIEUWD NAAR HET
RESULTAAT?
Op zaterdag 9 en zondag 10 januari is
iedereen van harte welkom om kennis
te maken met Sportcentrum AeroFitt
Zutphen. Iedere bezoeker maakt dit
weekend kans op vele leuke prijzen,
waaronder je leven lang gratis spor-
ten!

Sportcentrum AeroFitt
opent tweede vestiging
Met ingang van 1 januari 2010 gaat
Sportcentrum AeroFitt uit Henge-
lo haar tweede vestiging openen in
Zutphen.

Wout Duenk uit Eibergen die mee-
deed bij de leeftijd tot 12 jaar in de
klasse -38 kg werd 1ste.
Jeanne van Hal uit Hengelo gld in de
klasse -15 jaar -48 kg werd ook heel
mooi 1ste.
Jacolien Theijink uit Markelo komt
normaal uit in de leeftijd -20 jaar -57
kg , bij dit toernooi waren de senioren
en de -20 samengevoegd.
Met een groot deelnemersveld wist
Jacolien heel erg mooi met een offer-
worp in de finalepartij te winnen en
zo de 1ste plaats te behalen.
Fabian Schuurmans uit Eibergen
kwam uit in de -15 jaar +66 kg, hij
werd heel netjes 2e
Floris Salomons uit Hengelo gld viel
net buiten de podiumprijzen en be-
haald een 5e plaats.
Luc van Hal die als eerste jaars -15 mee-
deed verloor twee partijen en ging
zonder zege naar huis.

Op het kersttoernooi van Oost Neder-
land die afgelopen zaterdag was in
Markelo kwamen weer vele enthousi-
aste judoka's uit Gelderland, Flevo-
land en Overijssel op de mat.
Joel Toebes uit Eibergen werd 2e , net
als Else Mombarg uit Ruurlo.
Coen Hieltjes uit Meddo werd 3e.
Sean Toker en Thijs Mullink uit Vor-
den , Joris Berendsen uit Hengelo gld
en Annemarie Jutte uit Markelo wer-
den allen 4e.

As vrijdag 18 december is de laatste
ronde van de judocompetitie in Eiber-
gen. Hier krijgen de judoka's al de oor-
konde uitgereikt voor de reeds behaal-
de wedstrijdpunten. In maart zullen
er weer nieuwe ronde's op de agenda
komen te staan. Maandag 20 decem-
ber start de kerstvakantie en dan zijn
er geen judolessen. De lessen zullen 4
januari weer van start gaan.

Leo Buitink en Jolanda Slootweg wen-
sen iedereen hele fijne feestdagen en
een gezond en voorspoedig 2010!

Judoschool Leo Buitink 
3 maal 1e prijs
Afgelopen zondag 13 december de-
den er 6 selectie judoka's mee aan
het goed bezette topjudotoernooi
"Haarlemmermeer " in Nieuw Ven-
nep.

Harald en Anke Wiltink wonen en
boeren nu twee jaar aan de Lamstraat
in Toldijk. Zij verhuisden vanuit An-
gerlo en namen 100 koeien mee. Het
nieuwe bedrijf is gegroeid tot 130
melkkoeien met een quotum van 1,2
miljoen. De melk gaat naar de fabriek
in Steenderen. Zij hebben ruim 100 ha
land in gebruik, waarvan 87 ha eigen-
dom is. Ze verbouwen onder andere 35
ha mals, 10 ha tarwe en 10 ha poot-
aardappelen in verhuur. Hoewel hij
niet zo houdt van dit soort spellen,
meldde hij zich dit jaar voor het eerst
aan. “Mijn zuster vroeg het me,“ lacht
hij. “Die is docent aan de HAS in Dron-
ten en deed met het programma mee.
Ze wilde dat ik mee zou kijken om wat
adviezen te geven. Ik heb de eerste ron-
de niet eens meegespeeld. Ik had me
vrij laat opgegeven en toen kwam het
mailtje met wachtwoord en inlogcode
nooit bij mij aan. Dat zagen ze pas na
de eerste speelronde.” Omdat er geen
grote beslissingen genomen moesten
worden, mocht hij in het spel stappen. 
Het team ‘De Hoeve 12’ bestaat maar
uit één persoon: Harald zelf. Het spel
geeft geen virtueel beeld. “Het is echt
zakelijk. Je neemt aan de hand cijfers
allemaal beleidsbeslissingen, bijvoor-
beeld over duurder voer.” Belangrijke
informatie werd geschreven in de Be-

ste Boer Bode. “Het is heel belangrijk
om steeds de kranten te lezen!” 
Ruim 800 teams tussen de één en vier
personen gaven zich op voor de online
competitie. In vijf voorrondes runden
zij hun eigen virtuele gemengde boe-
renbedrijf met de takken akkerbouw,
melkveehouderij en varkenshouderij.
De deelnemers startten met hetzelfde
kapitaal: 350 fokzeugen, 80 melkkoei-
en, 58 stuks jongvee, 100 hectare
grond en drie man personeel. Daar-
naast kregen zij de balans, resultaatre-
kening en prijzen van enkele voor-
gaande jaren. De deelnemers namen
hun eigen beslissingen en konden
punten scoren door onder andere
winst te maken, goed voor de dieren te
zorgen en te netwerken met andere
deelnemers. 
Harald besliste als eerste om de grond
te verkopen. “Die was te duur en het
bedrijf had ontzettend veel schuld.
Met de eerste verkoop werd die afge-
lost. Een windmolen gaf ook veel ren-
dement. De varkens heb ik uitgebreid
tot 580 zeugen gesloten, met vleesvar-
kens. Met koeien ben ik uit gaan brei-
den tot 470 en er werken 6 man perso-
neel naast mij. Jongvee is nu 135 van 0-
1 jaar en 130 van 1-2 jaar.” 
Het spel heeft een tijdspanne van zes
jaar. Nieuwe spelonderdelen dit jaar

waren de termijnmarkt en de beurs.
“Dat is heel leuk. Dan kun je met an-
dere mensen, die ook met het spel
meedoen, handelen. Een ziet de var-
kens niet zitten, een ander wil ermee
verder, dan kun je ze kopen via de
beurs.” 
Op dit moment staat Harald’s team
‘De Hoeve 12’ in de categorie ‘boeren’
op een zevende plek met 52371 pun-
ten. In het spel nam hij meer risico’s
dan hij voor zijn eigen bedrijf zou heb-
ben gedaan. “Met name het verkopen
van de grond. Dat pakte gewoon heel
goed uit.” 
De 19 finalisten, inclusief de zoge-
naamde ‘Dark Horse’, het team dat
het meest gestegen was in puntenaan-
tal van de vijfde ronde, ontvingen in
de laatste week een nieuwe casus: de
mogelijkheid tot overname van drie
verschillende bedrijven. Er moest een
bedrijfsplan worden geschreven, met
bijbehorende begroting van rentabili-
teit, risicoanalyse en dergelijke van de
aan te kopen bedrijven. De Camping &
Akkerbouw, evenals de Varkenshoude-
rij & Akkerbouw ziet Harald wel zit-
ten. Voor de Melkveehouderij & Kaas-
fabriek zijn de risico’s te groot. Deze
conclusies moesten op video worden
gepresenteerd. Op de site www.debe-
steboer.nl zijn deze filmpjes te bekij-
ken. 
Op 14 december zal tijdens de Land-
bouwbeurs in Leeuwarden de win-
naar bekend worden gemaakt. Dit jaar
wordt de winnaar bepaald door een
jury en door het publiek, dat kan
stemmen via de website.

Komt beste boer van Nederland uit Toldijk?

Harald Wiltink finalist

Boer Harald Wiltink uit Toldijk heeft als team ‘De Hoeve 12’ de finale van
de derde editie van ‘De Beste Boer’ behaald. Samen met 18 andere teams
zal Wiltink strijden voor de titel ‘De Beste Boer van Nederland’. De Beste
Boer is een Agrarisch Management Game en wordt georganiseerd door
ABN AMRO, DCA Dienstencentrum, Agrio en Accon AVM. Dit innovatieve
simulatiespel daagt boeren, Agribusiness en boeren in opleiding uit om
hun ondernemerschap te testen.

Harald Wiltink uit Toldijk in zijn echte stal.

TIEN JAAR
Toetsenist en videomaker Ewout
van Roon richtte ruim tien jaar gele-

den de groep op. De overige vaste le-
den zijn Gerrit Hiddink, slagwerk
en zang, Albert ten Cate, saxofoons,
Marcel Bugter, gitaar en zang en Ni-
co de Boer, contrabas. 

Oud-Kwartz zangeres Miranda Bol-
derman verbond zich speciaal voor
dit concert voor enige tijd weer aan
de groep. Speciale gast bij dit con-
cert is zangeres Carla Koehorst die
de hoofdrol vervulde bij de theater-
voorstelling Ons Land. 

De vier mannen van a capellagroep
Nootuitgang zingen deze middag
een aantal stukken uit de voorstel-
ling Oud Mooi.

UITSMIJTER
Toen enkele van de vijf vaste leden
van Kwartz aangaven, om uiteenlo-
pende redenen, te willen stoppen,
viel het besluit er met z´n allen een
punt achter te zetten. Maar niet
zonder een mooie uitsmijter. Zelf
zeggen ze hier over: "Kasteel Hack-
fort zal ons, met de belofte van
nieuw licht na de kortste dag, de
juiste sfeer bezorgen voor een ge-
denkwaardig concert." Voor meer
informatie over Kwartz, zie
www.kwartz.nl

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumen-
ten.nl

Kwartz op Hackfort
Muziek- en theatergroep Kwartz
stopt er mee. Maar niet voordat
ze een bijzonder mooie uitsmij-
ter hebben gegeven. Op zondag-
middag 20 december laten ze
hun fans nog eenmaal genieten
van hun veelkleurige lichte mu-
ziek, videobeelden en betekenis-
volle teksten. Voor het optreden
zijn ze deze middag te gast bij
Natuurmonumenten op kasteel
Hackfort in Vorden. Kaarten zijn
te bestellen bij Natuurmonu-
menten, op www.natuurmonu-
menten.nl of via T 035-6559911.

Zij zullen op deze avond als ‘levende
kerststal’ covers brengen, die zij zelf

hebben voorzien van eigen, bijzonde-
re teksten. Ook zal op een groot
scherm de animatiefilm ‘Kroam-
schudd’n in Mariaparochie’ van Her-
man Finkers worden vertoond. De aan-
vang is 21.00 uur en de toegang is gra-
tis.

Kerstavond bij Café Heezen

Taliband op podium
Op kerstavond 24 december 2009,
staat de Toldijkse formatie Tali-
band bij Café Heezen in Steende-
ren op het podium.

Het allerlaatste nieuws op www.contact.nl
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De uitstraling van muren is soms nog
belangrijker dan de inrichting van uw
woning. Door de sfeer van de muren
gaat een interieur leven. Of u nou in
een monumentaal pand of juist in een
nieuwbouwhuis woont, een bijzon-
dere ambiance is met Justpaint snel
gecreëerd.

Deze exclusieve en karakteristieke
verf, die te mengen is in zeer veel kleu-
ren, kan voor een mooi geheel of juist
een opmerkelijk contrast zorgen. Het
huis is toch de plek om het drukke
leven te ontvluchten. Met Justpaint
krijtverf geeft u het interieur een rijke,
warme en creatieve sfeer. De matte

verf heeft een zachte krijtachtige tex-
tuur. Die bij het zachte schijnsel van
kaarsen een heel andere uitstraling
heeft dan in stralend zonlicht. Met
krijtverf kun je het interieur helemaal
aankleden.

Justpaint is toepasbaar op muren,
maar ook zeer geschikt om meubels
en gebruiksvoorwerpen te decoreren.
Door verschillende lagen over elkaar
heen te schilderen, donker over licht
en het dan terug te schuren ontstaan
mooie diepe tinten. Op deze manier
zijn speciale effecten te realiseren.

Omdat Justpaint in iedere gewenste
kleur te mengen is, (van chic en extra-
vagant of ingetogen tot sexy) is de verf
in ieder interieur toepasbaar. Ook nu
uit voorraad leverbaar diverse mooie
kleuren kalkverf.

Ga nu naar Deco Home Harmsen,
Zelhemseweg 21, Hengelo (Gld.), tel.
(0575) 46 40 00 en laat u informeren
over de Justpaint Krijtverf.

Nu extra matte krijtverf in
alle kleuren bij Deco Home
Harmsen Hengelo
Krijtverf is de meest rnatte en
mooie afwerking voor uw muren.
Justpaint ontwikkelde een toppro-
duct en wordt momenteel door
alle bekende woonbladen en inte-
rieurspecialisten voorgeschreven.
De Justpaint matte krijtverf is
afwasbaar en behoudt zijn diepe
kleurintensiteit ook na reiniging.

De veelal kleurrijke kunstwerken van
o.a. Guillaume Lo a Njoe, Jan te Wie-
rik, Ad van Hassel, Peko, Klaas Gub-
bels, Corneille, Henk Hulshof, Finn Pe-
dersen, Agnes van den Brandeler, Ad
van den Brink, Ron van der Werf, Roel

Walta, Jochem Bakker, Espen Hagen,
Peter Klashorst, Herman Brood en Jan
Homan geven in deze donkere dagen
een speciale sfeer. De galerie is ge-
opend van donderdag tot en met zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. Ook zijn de
kunstwerken te bekijken op 2e kerst-
dag en Oudejaarsdag. U vindt galerie
Galerie 1880 aan de Hummeloseweg
4a te Laag-Keppel. Meer informatie
kunt u opvragen via tel.nr. 0314-
382208 of vinden op: www.gale-
rie1880.nl

Galerie 1880

Kerstexpositie
In galerie 1880 is een speciale kerst-
expositie met werken van kunste-
naars uit stock geopend. U kunt in
deze galerie, bijvoorbeeld na een
lekkere boswandeling in de directe
omgeving, genieten van een keur
aan kunst.

Sommige liederen worden zo meege-
zongen, andere liederen vragen om
een perfecte timing, de juiste balans
tussen partijen of een ademhaling die
vanuit de tenen komt, bij wijze van
spreken dan. 'Sing Noel', 'The Night of
the Fathers Love' of 'Who has known'
zitten er inmiddels goed in en wie
weet hoe goed het straks gaat op mu-
ziek met Calypso of Ierse invloeden. 

Op 9 december verzorgden we een
avond in kerstsfeer voor de bewoners
van een verpleeghuis in Enschede
waar een van de koorleden werkt. Sa-
men met het koor De Lofstem uit Zel-
hem werkten we afgelopen zaterdag
in de LambertiKerk in Zelhem mee
aan een kerstzangavond. Op 19 decem-
ber verzorgen we een inmiddels tradi-

tie geworden optreden op de Kerst-
markt in Vorden op 19 december. De
maand sluiten we af door op 24 de-
cember om 21.00 uur een bijdrage te
leveren aan de kerstnachtdienst van
de protestante gemeente in Wich-
mond. Kom je ook luisteren en genie-
ten, als opmaat voor het Kerstfeest? 

Kijk voor meer informatie ook eens op
www.inspirationvorden.nl of kom
vanaf 6 januari een kijkje nemen tij-
dens een repetitieavond van 20.00 tot
22.00 uur in basisschool 't Hoge aan
Het Hoge te Vorden.

Gospelkoor Inspiration

De afgelopen maanden zaten we bij Gospelkoor Inspiration uit Vorden
niet stil en ook de decembermaand zit vol met optredens. Dirigent Piet
Piersma weet ons op onnavolgbare wijze met traditionele en nieuwe
kerstliederen te inspireren om deze op vlotte en enthousiaste wijze voor
het voetlicht te brengen.

Bent u huiseigenaar en wilt u 
besparen op uw energierekening? 
Uw wooncomfort verhogen en een 
steentje bijdragen aan een beter 
klimaat? Vraag dan een 
Maatwerkadvies Energiebesparing 
aan. Met een Maatwerkadvies kunt u 
door een adviseur de mogelijkheden 
voor energiebesparing in uw woning
in beeld laten brengen. Op een 
Maatwerkadvies Energiebesparing 
ontvangt u nu tot maximaal 200 
euro subsidie van de overheid. 
Daardoor kunt u de kosten voor het 
advies vrijwel helemaal vergoed 
krijgen. 

Energiebesparingsopties
Eelko de Groot uit Nijmegen liet een 
maatwerkadviseur aan huis komen. 
Eelko woont met zijn gezin in een 

ceerde adviseur gevonden. Die 
heeft in een bezoek van een middag 

opties in onze woning bekeken. Zo 
bleek dat we ons dak verder kunnen 

vervanging toe was. De bovenver
dieping van ons huis heeft nog enkel 
glas, dit laten we nu  door isolatie
glas vervangen. Daarmee gaan we 

uitgelegd wat mijn mogelijkheden 

Haal meer uit je huis 
met het Maatwerkadvies Energiebesparing

Maatwerkadvies Energiebe-
sparing: hoe vraag ik het aan?

vragen? Ga dan naar www.meer
metminder.nl/maatwerkadvies. 
Om in aanmerking te komen voor 
subsidie moet u gebruik maken van 

website vindt u een lijst met gecerti

De prijzen van verschillende aan
bieders kunnen verschillen, dus 
vraag altijd meerdere offertes aan. 
Voor meer informatie kunt u bellen 

Op www.meermetminder.nl/
maatwerkadvies leest u ook meer 
over de subsidievoorwaarden én 
hoe u digitaal subsidie aan kunt 
vragen. 

zijn, maar ook hoeveel ik eenmalig 
moet investeren én wat het me ieder 
jaar aan besparing oplevert. 
Volgend jaar isoleer ik zelf ons 
schuine dak, de ramen laten we 

Een nieuwe verwarmingsketel heeft 

zou zonde zijn om daar nog langer 

Advertorial
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Vind jij het leuk om in teamverband
sportief bezig te zijn, kom dan vrijblij-
vend drie keer gratis meetrainen tij-
dens onze wekelijkse training op don-
derdag van 20.45 tot 22.00 uur in

sporthal De Kamp in Hengelo. Als je
lid wordt kan je tijdens de conditie-
training op dinsdagavond (21.00-22.00
uur) samen met ons de sportieve strijd
aan met de heren (wie is het snelst of

het slimst?) en op zondag(middag) da-
gen wij de tegenstander uit om een
sportieve en fanatieke wedstrijd te spe-
len. 

Bel of mail voor meer informatie met
ons secretariaat: Lies Reimert, tel. 06-
43110712, bestuur@svquintus.nl.

Of kijk op onze nieuwe website:
www.svquintus.nl

Hè, wij zoeken jou!

Want met deze paspoppen komen wij niet ver. Wij, de dames van handbal-
vereniging SV Quintus in Hengelo, zoeken versterking. Wij zijn een gemê-
leerd gezelschap: wij komen uit verschillende dorpen, variëren in leeftijd
en hebben dames met lange, maar ook met kortere handbalervaring. Dus
jij past vast ook bij ons!

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
Wim Volken is in het dagelijks leven
vrachtwagenchauffeur en beroepshal-
ve goed op de hoogte van het wegver-
keer. 'Ik weet uit ervaring dat de kort-
ste route niet altijd de snelste is.' Vol-
ken wilde heel graag de hoofdprijs
winnen: een gloednieuwe Citroën C1.
'Er zijn niet veel dagen dat ik in 24 uur
zo veel kan verdienen!' Bij zoveel mo-
gelijk onbemande tankstations van Fi-
rezone moest er getankt worden. Het
bonnetje was het bewijs en diegene
met de meeste tankbonnetjes zou de-
ze krankzinnige wedstrijd winnen.

RELATIETHERAPIE
Wim kon het niet alleen maar zijn
vrouw Esther had er helemaal geen
zin in: 'Je gaat toch geen 24 uur auto-
rijden als je niet zeker weet wat het
oplevert.' Wim wist haar te overtuigen
van zijn missie. 'Ik wist zeker dat ik al-
le 73 stations zou kunnen halen en
grote kans op de hoofdprijs had.' Tij-
dens de 24 uur in hun Peugeot 205
was de spanning vaak te snijden. 'Dan

weer waren we de pinpas of een bon-
netje kwijt, of moest Esther zonodig
naar de wc. Deze 24-uurs race stelt je
relatie behoorlijk op de proef!'

NIET ALLEMAAL
Halverwege de middag zag Wim in
dat hij, als gevolg van een paar omlei-
dingen, achter liep op zijn schema. Hij
besloot Hilversum over te slaan.' Hele-
maal zeker van de hoofdprijs was hij
dus niet toen hij na 23 uur en 46 mi-
nuten in Heino voor de laatste keer die
dag had getankt.

SERIEUZE WEDSTRIJD
Peter Groen, directeur van Firezone, is
onder de indruk van de prestaties van
de deelnemers. Er waren er drie die 71
stations hadden gehaald. Vorig jaar or-
ganiseerde Firezone de race voor de
eerste keer. 'Met 60 stations waren er
toen 10 deelnemers met de maximale
score.' Een jaar later telt de snelgroei-
ende keten van onbemande tankstati-
ons in totaal 73 stations. 'En de groei
houdt voorlopig nog niet op,' kondigt
Groen aan. 'Als de nieuwe stations een
beetje op de route liggen, haal ik er
volgend jaar wel tachtig,' besluit een
strijdlustige en overmoedige Volken
het gesprek tijdens de prijsuitreiking
in Zwartsluis.

Iedereen die nieuwsgierig is naar de
winnende route kan kijken op 
www.firezone.nl

Winnaars Wim en Esther Volken uit Zwartsluis

24 uur van Firezone
Wie bezoekt er binnen 24 uur de
meeste tankstations van Firezone
en wint een gloednieuwe auto?
Wim Volken las de advertentie en
pakte direct de wegenkaart van Ne-
derland. 'Iedereen die ik vertelde
dat ik mee ging doen lachte me uit.
Lach maar, dacht ik. Ik lach het
laatst!'

Tevens werd tijdens deze vergadering
de gehele lijst vastgesteld. De top 10
ziet er als volgt uit:

1. Hr. Baars A.A.J. André Olburgen 
2. Hr. Seesing P.H.M. Paul Keijenborg 
3. Hr. Spekschoor A.A.L.M. Arno Vor-

den 
4. Mw. Stapelbroek-Loskamp J.Th.M.

Anny Zelhem 
5. Hr. Huntelaar D.J. Dirk Jan Humme-

lo 
6. Hr. Onstenk H. Henk Steenderen 
7. Mw. Rexwinkel-van de Berg J. Jan-

nie Keijenborg 

8. Hr. Hebbink M.W. Marti Halle 
9. Hr. Franck H.F. Harry Baak 
10. Hr. Jansen C.J. Chris Zelhem 

Dhr.Baars is op dit moment wethou-
der van de gemeente Bronckhorst en
had deze functie ook in de voormalige
gemeente Steenderen. Na afloop van
de vergadering gaf hij aan erg tevre-
den te zijn met de vastgestelde lijst. 

Sinds kort heeft Andre Baars een eigen
website, via www.andrebaars.nl kun-
nen kiezers nader kennis met hem
maken. De lijsttrekker en overige kan-
didaten zullen de komende maanden
campagne gaan voeren met als thema
''Bronckhorst maken we samen''. 

De slogan is tevens de titel van het
verkiezingsprogramma dat al eerder
door de leden werd vastgesteld.

CDA Bronckhorst
Tijdens de Algemene Ledenverga-
dering van het CDA Bronckhorst is
Andre Baars door de leden una-
niem verkozen tot lijsttrekken
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 3 maart 2010.

De wedstrijd werd gewonnen door de
Belg Niels Albert. Zijn landgenoot
Sven Nijs en de Tsjech Zdenek Stybar
maakten het podium compleet. De
clubgenoten van Van Amerongen re-
den zondag in Almelo een wedstrijd in
de GOW-veldritcompetitie. Rudi Peters

uit Wichmond passeerde bij de Mas-
ters 50+ de meet als derde. Ook Garjo
Kamphuis uit Vorden eindigde met
een vijfde plaats in de top tien. Kamp-
huis vergroot hiermee zijn kansen
voor een plek op het eindpodium van
de competitie. Frans de Wit uit Zut-
phen reed in dezelfde wedstrijd naar
een dertiende plek. Bij de Masters 40+
eindigde Peter Makkink op plaats vijf.
Erik Bouwmeester en Hans Reintjes
eindigden als zevende en dertiende.

Vijftiende in België
Veldrijder Thijs van Amerongen
van Wielrenvereniging RTV Vierak-
ker-Wichmond is zaterdag in een
internationale veldrit in het Belgi-
sche Essen als vijftiende geëindigd.

Nadat Rensen terugkwam van zijn in-
middels 4e trip naar Polen hoorde hij
dat de gids die hem daar voorreed na
acht jaar ging stoppen. Hierop heeft
Victor Rensen besloten deze offroad
trips zelf te gaan organiseren.
Een zoektocht in Polen naar een ge-
schikte accommodatie leverde een
perfecte uitvalsbasis op in het wonder-
schone Reuzengebergte. Een waar pa-

radijs voor offroad rijders. Op een cam-
ping onder Nederlands beheer, heeft
Rensen die zijn organisatie ‘Redski-
Offroad’ heeft genoemd, een stacara-
van geplaatst voor gids en volgrijder.
De gasten verblijven in een keurig pen-
sion behorende bij de camping. Voor
ontbijt en avondeten wordt gezorgd,
de lunch wordt op route genuttigd. Ar-
rangementen zijn mogelijk voor 2 of 3

dagen rijden. De dagelijkse routes
kunnen variëren van veldwegen tot
smalle bospaden. Van vlak tot aan ex-
treem klimwerk. De route en moeilijk-
heid wordt aangepast aan het niveau
en voorkeur van de groep. 
Afgelopen jaar zijn er na meerder be-
zoeken aan het gebied diverse routes
uitgestippeld en voorgereden. Inmid-
dels zijn er een aantal ritten georgani-
seerd, met laaiend enthousiaste deel-
nemers. Op de website : www.redski-
offroad.nl vindt u verdere informatie
en een uitgebreide fotoserie. De nieu-
we ritten agenda voor 2010 zal hier
ook op korte termijn beschikbaar zijn.

Offroad rijden in Polen

'Redski-Offroad' van start

Hengeloër Victor Rensen is al zijn hele leven met cross- en enduromoto-
ren bezig. Als actief rijder heeft hij aan zowel crosswedstrijden als het Na-
tionaal Enduro Kampioenschap deelgenomen. Naast het endurorijden, in
wedstrijdverband, heeft het offroad rijden hem altijd sterk aangetrokken.
Door de jaren heen heeft hij inmiddels in Frankrijk, België en Polen tallo-
ze keren deelgenomen aan ritten geleid door plaatselijke gidsen.

(geldig tot 31 januari 2010)

Begin 2010 stralend !
- Huidanalyse en bepaling huidtype
- Huidmeting volgens nieuwste techniek
- Start met huidbegeleidingsprogramma mogelijk met vele verzorgings- en
reinigingstips, zichtbare huidverbetering, enz.

Naam : ..……………………………………….

Telefoon nummer + beste beltijd : …………………………………………

Stuur de ingevulde bon naar : Welzijnspraktijk Mw. J. Bruggink
Leliestraat 18, 7255 XN HENGELO (G) Tel : 0575 - 46 32 05

Adres en woonplaats : …………………………………………
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Knobbe:
A1: Grote hoeveelheid (vlees). "Too slager, lao's kieken, tien

pond vleis hoovölle is dat? Ik zal ow 's 'n stukke afsnienn,
dan kö'j 't zelf zeen. Kiek, da's ne besten knobbe! Za'k 'm
ow inpakken? Nee, dat hooft neet, ik wol allene maor
wetten hoo völle 't was, want ik mot van den dokter tien
pons afvallen."

A2: "Ne knobbe an de kop"- een bult op het hoofd.
A3: "Ne knobbe bi'jen" - een zwerm bijen. 

B. Kinderdook: Luier. 
"Löp dèn nog in den kinderdook?"

C. Ummebouwen: Ploegen. 
"Dat land bunt ze an 't ummebouwen."

Herwers Hengelo is van huis uit Nis-
san dealer. Omstreeks 1937 is de basis
voor het huidige bedrijf gelegd. Vanaf
1971 is Herwers Hengelo Gld Nissan
dealer. Enige tijd geleden zijn Nissan
en Renault achter de schermen een sa-
menwerking aangegaan. In die tijd
zijn de 3 Renault vestigingen in Doe-
tinchem, Neede en Zevenaar overge-
nomen door de Herwers Groep. Auto-
bedrijf Looman in Zelhem heeft er be-
gin dit jaar voor gekozen geen officië-
le Renault-dealer meer te zijn, maar
Renault erkend reparateur. Om u in
de regio Achterhoek toch optimaal
van dienst te kunnen zijn op Renault-
gebied, kunt u daarom nu ook bij Her-

wers in Hengelo Gld terecht. De uit-
breiding biedt ook kansen voor nieu-
we commerciële vakkrachten die de
uitdaging bij Herwers Renault aan wil-
len gaan. De Herwers Groep heeft al 10
jaar ervaring met Renault, in Doetin-
chem, Neede en Zevenaar. Klanttevre-
denheid staat hoog in het vaandel bij
Herwers Renault, blijkt uit de waarde-
ring van de klanten. 

Wat betekent dat voor u als bestaande
klant en/of Nissan rijder?
Voor u verandert er helemaal niets.
Het aanbod, de medewerkers, de kwa-
liteit en service blijven zoals u van Her-
wers gewend bent. 

Wat betekent dat voor u als Renault
rijder?
Door het officiële Renault dealerschap
kan Herwers u optimale service en
kwaliteit bieden op het gebied van ver-
koop, onderhoud en reparatie van uw
Renault.

EINDEJAARSSHOW
Tijdens de traditionele Eindejaars-
show, van 18 tot en met 31 december,
wordt de uitbreiding gevierd. 
U wordt van harte uitgenodigd om
een kijkje te komen nemen. Elders
leest u meer over de Eindejaarsshow
bij Herwers. Meer informatie over de
uitbreiding vindt u via de website
www.herwers.nl. Ook kunt u voor uw
vragen contact opnemen: telefoon:
0575-462244 of e-mail: info@her-
wers.nl.

Herwers Hengelo gaat uitbreiden

Goed nieuws: Herwers gaat uitbreiden in Hengelo Gld. Vanaf 15 december
is Herwers in Hengelo Gld naast Nissan dealer ook officieel Renault dea-
ler.

Het kerstfeest staat in het teken van
het licht. Vandaar dat er een looprou-
te is van ongeveer 2 kilometer langs
verlichte objecten, die elk jaar worden
opgezet door een samenwerking van
90 gezinnen uit Bekveld, aangevuld
met de nodige kunstzinnige dingen
en een snufje cultuur. Voor de kinde-
ren is er een speciale route die begint
met een huifkartocht in het donker,
gevolgd door een kortere uitgezette
wandelroute van lichtjes. Aan het ein-
de komen beide looproute’s bij elkaar
om al lopende het kerstverhaal te zien
in openluchtspel vorm. Er zijn her-
ders, wijzen en als laatste een levende
kerststal met Jozef en Maria. Tot 19.00
uur kan er gestart worden met beide
looproutes. Heeft men na de kerst-
looproute trek gekregen, is er volop ge-
legenheid om wat te eten en/of te drin-
ken zowel warm als koud, met of zon-
der alcohol. 
De zitgelegenheden grenzen aan de
kerstmarkt, waar vele uiteenlopende
producten en diensten worden aange-
boden. Zo zijn er onder andere vele
streekproducten zoals vlees, groenten,
bloemen, fruit en wijn. Sommige
stands hebben leuke demonstraties in
de vorm van stoelenmatten, vilten en
breiwerken. Voor de kinderen is er een
uitleg over het maken van honing en
zijn er vele leuke kleine hebbedinge-
tjes te koop. Als laatste is er een com-
plete cosmetica hoek ingericht met
een kapsalon, parfum, kleding, make-
up en sieraden. De gehele kerstmarkt

is overdekt en verwarmd. Het grenst
aan de ruimte waar de dieren van de
kinderboerderij verblijven, zodat deze
ook ruimhartig kunnen worden be-
zocht en geknuffeld. 

Het mini theater wordt geopend om
ongeveer 18.30 uur voor meerdere op-
tredens op beide dagen. Op het pro-
gramma staat een modeshow door
verschillende modellen, die bij de eer-
der genoemde cosmeticahoek een ma-
ke-over hebben ondergaan. Op het ge-
bied van muziek zal de Bekveld Band
zich van zijn goede kant laten zien,
een gelegenheidsband met muzikan-
ten uit Bekveld die regionale en/of lan-
delijke bekendheid genieten. Deze act
is alleen hier te zien, mis het niet an-
ders moet een jaar worden gewacht. 

In het voorprogramma staat de mini
playbackshow gepland. Kinderen van
een basisschool uit de gemeente
Bronckhorst zullen een spetterende
playbackshow opvoeren en dit doen
zij niet voor de eerste keer dus succes
verzekerd. Het evenement duurt tot
22.00 uur en het tijdschema van het
minitheater zal te zijner tijd te zien
zijn op www.feltsigt.nl. De entree be-
draagt 3,00 euro per persoon en het
parkeren is gratis. Kinderboerderij
Feltsigt is gevestigd aan de Bekveldse-
weg 5 in Bekveld (Gemeente Bronck-
horst). Voor routebeschrijving of meer
informatie kijk op www.feltsigt.nl of
bel 0575-462828.

Kerstevenement bij kinderboerderij Feltsigt

Bekveld in het licht

Op 22 en 23 december aanstaande gaan bij kinderboerderij Feltsigt om
16.00 uur de poorten open voor het kerstevenement met de veelzeggende
naam Bekveld in het licht. Er zijn twee looproutes, één van ongeveer 2 ki-
lometer en een kinderroute die start met een huifkartocht, een hapje, een
drankje en een kerstmarkt.

De levende kerststal met Josef en Maria ontbreekt niet.

Over het algemeen verlopen de feeste-
lijkheden rond de jaarwisseling goed,
maar helaas af en toe niet. ‘Vriendelijk
als het kan, streng als het moet’ is
daarom het motto waaronder de ge-
meenten, politie en het Openbaar Mi-
nisterie rond oud en nieuw op straat
gaat optreden.
Oud en Nieuw blijft een feest voor
jong en oud. Naast oliebollen en appel-
flappen blijft het afsteken van vuur-
werk rond de jaarwisseling het hoog-
tepunt voor velen. Dat daarbij ieder
jaar weer mensen gewond raken en er
soms doden te betreuren zijn, is de
keerzijde van het feest. 
Ook het grote aantal vernielingen tij-
dens voorgaande jaarwisselingen is bij
de overheid en de samenleving in
slechte aarde gevallen. Duizenden eu-
ro’s schade aan particuliere-, bedrijfs-
en overheidseigendommen. Dit moet
echt uitgebannen worden.
Gemeenten treffen vaak al de nodige
preventieve maatregelen. Zo wordt
vuurwerkgevoelig straatmeubilair tij-
delijk weggehaald. Ook scholen, sport-
verenigingen, ondernemers en bur-
gers kunnen schade aan kwetsbare ei-
gendommen voorkomen door maatre-
gelen te treffen.

ENKELE TIPS
Zorg dat (papier)containers goed afge-

sloten of weggezet zijn en niet dicht
bij woningen, scholen, bedrijfs- of ver-
enigingsgebouwen staan. Zorg dat er
geen vuurwerk door brievenbussen
naar binnen gegooid kan worden. Laat
zo nodig de verlichting in winkels en
ook overige gebouwen branden. Veilig-
heidscamera’s kunnen dan ook beter
hun werk doen.

Naast het veilig afsteken van vuur-
werk kunnen burgers nog een belang-
rijke bijdrage leveren aan de feestelijk-
heden rond de jaarswisseling. Het be-
langrijkste is dat mensen elkaar aan-
spreken, wanneer tijdens de feestelij-
ke nacht grenzen dreigen te worden
overschreden. Of waar nodig de politie
alarmeren. Vernielingen aan onze ei-
gendommen vinden we allemaal on-
acceptabel. Laten we samen dan ook
actie ondernemen bij elke dreigende
vernieling, ongeacht of het om parti-
culier of gemeente eigendom gaat. 

De plaatselijke politieteams houden
in de aanloop naar de oudejaarsdag
extra toezicht op het afsteken van
zwaar en illegaal vuurwerk. Bij over-
tredingen wordt er bekeurd en wordt
het vuurwerk in beslag genomen.
Minderjarige verdachten worden bij
dit soort overtredingen voor een alter-
natieve straf doorverwezen naar Halt.

Schade wordt verhaald op de jongeren
of hun ouders. Voor de opsporing van
partijen illegaal vuurwerk heeft de po-
litie een Regionaal Vuurwerkteam van
8 rechercheurs ingezet. In de regio is
sinds begin oktober tot op heden al
ongeveer 16.000 kg illegaal vuurwerk
in beslag genomen.
In de nieuwjaarsnacht is er extra poli-
tie op straat. Zichtbaar en aanspreek-
baar voor de hulpverlening maar ook
om verdachten bij eventuele overtre-
dingen aan te houden. Het Openbaar
Ministerie sluit aan met passende en
snelle themazittingen waarop ver-
dachten zich moeten verantwoorden.
De politie roept de burgers op om tips
en informatie over illegaal vuurwerk
en klachten over overlast of schade
door vuurwerk actief te melden. De
plaatselijke politieteams zullen waar
nodig actie ondernemen, of een on-
derzoek instellen. Wanneer er daders
worden aangehouden en bekeurd,
draaien ze ook op voor de schade. Aan-
gifte kan bij voorkeur via internet
(www.politie.nl) of op het politiebu-
reau na telefonische afspraak via tel.
0900-8844. Melden van tips en infor-
matie kan ook anoniem bij Meld Mis-
daad Anoniem via tel. 0800-7000.

SMS-ALERT
De politie stuurt op oudejaarsdag via
SMS-Alert een oproep aan het publiek
om de jaarwisseling veilig te laten ver-
lopen en ernstige vuurwerkschade en
-brandjes met bijzonderheden direct
te melden.

Samen een veilige jaarwisseling moet kunnen

‘Vriendelijk als het kan, streng als het moet’

Een veilige jaarwisseling zonder ongelukken en vernielingen is het stre-
ven van de politie en het Openbaar Ministerie in Noord- en Oost-Gelder-
land. Zij doen een beroep op burgers, ondernemers, verenigingen etc. om
te helpen de jaarwisseling veilig te laten verlopen. Iedereen kan daarin
zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 • Vorden

Tel. 0575-551321

Zaterdag
op de Kerstmarkt:

Broodje 
warme beenham € 3,50
3 Rookworsten voor € 5,00
Grillworst poesta € 4,00
2 Grillworsten voor € 6,00

Kop warme Erwtensoep € 1,00

Vol smaak:
Super mooie sperziebonen van onze vaste teler

500 gram 1,25
Sappige Doyenne de Comice handperen
uit Noord Holland per stuk 1,49

Weekaanbiedingen:
Rode grapefruits uit Florida 10 stuks 2,99
Zoete Spaanse clementine mandarijnen

20 stuks 3,99
Uit eigen keuken:

Babi Pangang speciaal + gekookte rijst + bakje
rauwkost naar keuze per persoon 6,95
Wij zijn ook dit jaar weer
aanwezig op de gezellige
Kerstmarkt met overheerlijke:
Erwtensoep of bruine bonensoep* + gratis rogge-
brood belegd met katenspek per persoon 3,00
* Ook lekker om (warm) mee te nemen

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 21 dec. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Vrijdagavond 18 dec Workshop Kaarsenmaken
(Zie redactioneel Candles by Delight)

Tevens late uren korting:
vanaf 19 uur 5%, na 20 uur 10% en na 21 uur 15%

met uitzondering van afgeprijsde artikelen en multimedia

Spalstraat 29 • Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46  38 28

Christmas-shopping bij 

YVONNE EN WILBERT GROTENHUIJS
op maandagavond 21 december van 18.00 tot 21.00 uur.

Met op deze avond heel veel extra’s:
• Live muziek m.m.v. Hans Roerdink
• Aanwezigheid van de Kerstman
• Levende kerststal met aaibare dieren
• Rad van avontuur met elk uur 

6 prachtige prijzen
• Winkel omgetoverd in

Kerstsfeer
• Twee spelers van Graafschap I die hand-

tekeningen uitdelen
• Heel veel proeverijen en .....

10% korting op het assortiment
(exclusief tabak, geneesmiddelen en statiegeld)

Dus een hele goedkope Kerst dit jaar.

Onthoud het of schrijf het op:

Christmas-shopping bij 

YVONNE EN WILBERT GROTENHUIJS
op maandagavond 21 december van 18.00 tot 21.00 uur.

Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

Rectificatie: De Kadokamer doet niet mee aan de Eindejaarsactie.

“Win samen met je buren”
Eindejaarsactie Vordense Ondernemersvereniging 2009
Evenals de voorgaande jaren organiseert de V.O.V. ook dit jaar
weer de bekende Eindejaarsactie.

Wanneer?
De actie loopt van 16 november tot en met 12 december 2009.

Prijzenpot
Er gaan per week 2 hoofdprijzen vallen. Deze prijs bestaat uit een verrassingspakket
t.w.v. € 100,00! De buren met dezelfde postcode als de prijswinnaar vallen ook in de

prijzen en ontvangen bloemen en een waardebon te besteden bij de deelne-
mende Vordense ondernemers.
De uitslag van elke trekking wordt wekelijks in het Contact bekend ge-

maakt.
De hoofdprijswinnaars krijgen persoonlijk een uitnodi-
ging om samen met de buren de prijzen in ontvangst te
nemen op de Kerstmarkt 
19 december om 13.00 uur.

Doe mee en WIN SAMEN 
MET JE BUREN!!!

De laatste trekking van de Eindejaarsaktie is gevallen op 
postcode: 7251 AV 7251 DH
Leuftink, Margrietlaan 12, 7251 AV Vorden
Ook huisnummer 12 t/m 22 en 11 t/m 39 vallen in de prijzen!

J.W. Bloemendaal, Zutphensewg 53, 7251 DH Vorden
Ook huisnummer 33 t/m 65 vallen in de prijzen!

ALLEN VAN HARTE GEFELICITEERD!!!
Alle prijswinnaars ontvangen deze week persoonlijk een
uitnodiging om hun prijs op de kerstmarkt op te halen.

Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN



HOESLAKENS

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen

TOT 70%

TAFELGOED
UITZOEKEN!

Lopers + dekservetten vanaf 9,95

Tafelgoed ± 140-190 vanaf 19,95

Tafelgoed ± 140-220 vanaf 24,95

Tafelgoed ± 160-260 vanaf 29,95

Servetten vanaf 2,50

Placemats vanaf 4,95

Sierkussenhoesjes NU 4,95

PATCHWORK
Spreien

vanaf 49,95

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 27,95 nu 19,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk gevuld met natuurzijde.
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Traagschuim kussen
met wasbare hoes.
van 69,00 nu 19,95

3 kamer kussen van Brinkhaus
90% dons met dons/veren binnenin,
in soft, medium en firm.
van 89,- p/st. nu voor 49,-

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met nekrol.
Thuis te testen! van 99,- nu 59,-

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st. nu 2 voor 119,-

Vandyck Royal,
en Linolux

Effen, geblokt en gestreepte bad-
doeken in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor12,00

70/140 van 14,95 nu 9,95

washand van 2,25 nu 1,80

Vossen badgoed
Mooie kwaliteit in vele kleuren

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 7,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 19,95 nu 2 voor 29,00

Vandijck badmat
100%katoen.

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 10,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 11,95

55/90 Badmat van 22,50 nu 16,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 32,95

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

HONDERDEN BADJASSEN
Kinderen vanaf 14,95

Dames vanaf 29,95

Heren vanaf 39,95

BADGOED

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek
ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 4,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

Elias SCHORTEN VANAF 9,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

DEKBEDDEN
Synthetische dekbedden

Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 59,- voor 39,-
1 pers. xl 140/220 van 69,- voor 45,-
2 pers. 200/200 van 89,- voor 59,-
litsjum. 240/200 van 99,- voor 69,-
litsjum. xl 240/220 van 109,- voor 79,-
Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 119,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 139,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 179,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 149,-

100% DONS
TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons.
Cassette enkel.

1 pers. 140/200 van 219,- NU 149,-
1 pers. xl 140/220 van 239,- NU 179,-
2 pers. 200/200 van 339,- NU 229,-
litsjum. 240/200 van 409,- NU 279,-
litsjum. xl 240/220 van 449,- NU 319,-
X breed xl260/220 van 509,- NU 359,-

TOPKLASSE DEKBED
100% poolse ganzendons.
Cassette 4 seizoenen.

1 pers. 140/200 van 389,- NU 249,-
1 pers. xl 140/220 van 419,- NU 279,-
2 pers. 200/200 van 559,- NU 379,-
litsjum. 240/200 van 639,- NU 449,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- NU 499,-
X breed xl260/220 van 779,- NU 559,-

Wollen dekbedden Texellent

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 49,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 59,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 79,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 89,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 99,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 89,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 99,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 119,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 139,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 159,-

Donzen dekbedden

65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

90% 4-seizoenen dekbed, eendendons,
carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 199,- voor 139,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 159,-
2 pers. 200/200 van 319,- voor 219,-
2 pers. xl 200/220 van 339,- voor 239,-
litsjum. 240/200 van 359,- voor 259,-
litsjum. xl 240/220 van 399,- voor 289,-

Cinderella 100% katoenen
hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks 9,90

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Super kwaliteit
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 29,95 vanaf 19,95

2 persoons van 44,95 vanaf 29,95

Lits Jumeaux van 59,95 vanaf 34,95

Badstof hoeslakens
90/200 NU 16,95

90/220 NU 19,95

140-160/200 NU 24,95

180-200/200 NU 29,95

Hoeslakens Flanel
80/200 van 29,95 voor 19,95

90/200 van 29,95 voor 19,95

140/200 van 39,95 voor 26,95

160/200 van 44,95 voor 29,95

180/200 van 49,95 voor 34,95

slopen 60/70 NU 2 stuks voor 14,95

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

nu vanaf 19,95 per stuk

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 51 van
14 december t/m

19 december 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Erg veel vacatures
In deze laatste maanden van 2009 vraagt
Sensire in de wervingscampagne 'Doen
wat je hart zegt' aandacht van mensen
die in de zorg bij Sensire willen werken.
Een eerdere actie in april leverde al veel
nieuwe medewerkers op; 80 (wijk)ver-
pleegkundigen en verzorgenden kregen
een contract bij Sensire aangeboden.
Door toenemende vraag naar zorg van
Sensire moeten echter steeds meer wijk-
teams worden ingericht. Hierdoor zijn er
opnieuw rond de honderd vacatures te
vervullen voor wijkverpleegkundigen,
verpleegkundigen, verzorgenden IG en
verzorgenden niveau 3, zowel in de thuis-
zorg als in de verpleeg- en verzorgingshui-
zen. 
Wervingscampagne 'Doen wat je hart
zegt'
Achterliggende gedachte van de wer-
vingscampagne 'Doen wat je hart zegt' is
dat de nieuwe wijkteams zelfstandiger
werken, waardoor de medewerker kan
'doen wat zijn hart zegt'. In de wervings-
campagne - die wordt gevoerd middels
o.a. posters, een huis-aan-huis verspreide

flyer en een radiospot op Radio Gelder-
land - komt naar voren dat de medewer-
ker voor de klant en voor Sensire veel
meer is dan (wijk)verpleegkundige of ver-
zorgende. Zij is het visitekaartje van Sen-
sire en biedt naast zorg nèt dat beetje ex-
tra waardoor de klant zich gerespecteerd
en gehoord voelt. Dat gevoel wil Sensire
in de campagne overbrengen. Gelnteres-
seerden kunnen ook een actiewebsite be-
zoeken: www.doenwatjehartzegt.nl. 
Ruimte en vertrouwen
Yvonne van den Heuvel reageerde op de
oproep eerder dit jaar en is sinds 1 juni
bij Sensire in dienst als wijkverpleegkun-
dige. "Natuurlijk ging ik eerst op zoek
naar meer informatie", vertelt Yvonne.
"Op de website las ik dat Sensire de klant
en de medewerker centraal stelt en
streeft naar zo min mogelijk bureaucra-
tie. Dat sprak me wel aan! In de praktijk
betekent het dat we niet lastig worden ge-
vallen met allerlei onnodige regels en ad-
ministratieve taken. We krijgen de ruim-
te en het vertrouwen om, uiteraard sa-
men met onze klanten, zelf te beslissen
wat nodig is om goede zorg te geven. We
werken als team  zelfstandig en kunnen
'doen wat ons hart zegt' in de zorg voor
onze klanten. Ik ben echt erg blij dat ik
deze stap gezet heb."
Werken bij Sensire?
Wijkverpleegkundigen, verpleegkundi-
gen, verzorgenden IG en verzorgenden ni-
veau 3 vinden meer informatie over de va-
catures bij Sensire via www.doenwatje-
hartzegt.nl. Informatie over Sensire treft
men ook aan via www.sensire.nl.

Sensire zoekt nieuwe collega's
Wervingscampagne 'Doen wat je hart
zegt 'Begin 2009 heeft Sensire een
nieuwe koers uitgezet. Sensire gaat
werken met kleine teams in elke wijk
in Oost-Gelderland, dichtbij haar
klanten. Omdat er voor elk team
(wijk)verpleegkundigen en verzorgen-
den nodig zijn en omdat er veel vraag
is naar zorg van Sensire, is Sensire op
zoek naar nieuwe zorgmedewerkers.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

FITTE “VUTTERS” M/V
Omgeving Lichtenvoorde – parttime – 
vacaturenummer VIW00836

Voor een technisch bedrijf in de buurt van Lichtenvoorde
zoeken wij een aantal

Fitte “Vutters”
Wij zoeken kandidaten met een technische achtergrond en
affiniteit (bijvoorbeeld monteurs of werkvoorbereiders).
Het betreft werk op oproep basis gemiddeld 1 tot 2 dagen
per week. Je rijdt naar opdrachtgevers in het westen en
zuiden van Nederland en voert technische controles uit. 
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardig-
heden. 
Daarnaast krijg je een telefoon en auto van de zaak (op de
dagen dat je werkt).

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TEAMLEIDER PRODUCTIE M/V
Omgeving Winterswijk – Fulltime – vacaturenr. VIW00842

Werkzaamheden
De Teamleider geeft leiding aan een ploeg van ca. 7 Operators.
Daarnaast draag je zorg voor het structureel voorkomen of
oplossen van productieproblemen door signaleren en analyse-
ren van productieverstoringen en doe je voorstellen tot
verbetering. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn
afdeling en zorgt dat ARBO– en veiligheidsnormen worden
nageleefd. Ook behandel je personeelsaangelegenheden o.a. op
het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, opleidingen, infor-
meert medewerkers, beslist mede bij de aanname van nieuwe
operators.

Functie eisen
- Een opleiding op MBO- niveau aangevuld met minimaal

VAPRO B en bij voorkeur VAPRO C;
- aantoonbare ervaring in het leidinggeven;
- gedegen technische kennis van- en praktische ervaring met

productie processen (chemische industrie is een pré);
- communicatief vaardig, goed kunnen observeren en luiste-

ren;
- initiatiefrijke, gedreven teamspeler met procesmatig inzicht.

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer VIW00841

Werkzaamheden
Als Commercieel Medewerker Binnendienst houdt je bezig met
de telefonische verkoop van onze producten. Daarnaast ben je
het eerste aanspreekpunt voor de Buitendienst. Het inkopen van
kleine orders die buiten de reguliere zendingen vallen maakt
deel uit van je takenpakket. Je verzorgt offertes en ondersteunt
de administratieve organisatie. Bovendien ben je verantwoorde-
lijk voor een correcte uitlevering en facturering. 

Functie eisen
- Afgeronde relevante opleiding, minimaal op MBO-niveau;
- affiniteit met metaal;
- 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
- je bezit goede contactuele en sociale vaardigheden;
- kennis van de Duitse taal is een pré.

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Achterhoek – fulltime – vacaturenummer; VIW00843

Werkzaamheden
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar vakbekwame
techneuten voor de interieurbouw. Samen met een collega ga je
op pad om de montage van kleed, douche en toiletvoorzie-
ningen op professionele wijze te realiseren. Je werkgebied
betreft heel Nederland.

Functie eisen
- Bereid zijn om door heel Nederland te werken en soms over

te blijven
- technisch inzicht en een technische opleiding;
- sociaal en klantvriendelijk (aan kunnen passen aan de klant)
- in het bezit van VCA;
- in het bezit van rijbewijs;
- ervaring in de interieurbouw of als timmerman.

PRODUCTIEMANAGER M/V
Omgeving Groenlo – Fulltime – vacaturenummer VIW00841

Werkzaamheden
Je bent eindverantwoordelijk voor de afdeling assemblage,
hierin draagt je zorg voor een optimale werkverdeling en een
juiste planning en kwaliteit van het geproduceerde. Tevens bent
je verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de
budgetten.

Functie eisen
- Stevige persoonlijkheid, flexibel, pro-actief, drive, overtui-

gingskracht, oplossingsgericht kunnen werken;
- HTS- opleiding (bij voorkeur WTB);
- Ervaring in machinebouw projectmatig kunnen werken.




