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De twee kerstmannen vonden het
jammer dat er geen sneeuw lag. ‘Zo
was het voor ons een hele toer om in
Vorden te komen. Normaliter doen we
dat met de arrenslee, maar helaas wer-
den we nu gedwongen om vanuit Lap-
land met het openbaar vervoer te rei-
zen’, zo sprak de oudste van het twee-

tal! Op de markt ook een stand van
Amnesty om het publiek aandacht te
vragen voor Aster Fissehatsion die in
Eritrea wordt vastgehouden omdat ze
daar voor haar mening uitkwam. Veel
bezoekers plaatsten een handtekening
voor een oproep aan de minister van
Justitie in Eritrea om Aster vrij te la-

ten. De dorpskerk was deze middag
ook open, daar kon men, voor een
goed doel, kaarten, boeken, kaarsen
en producten uit Israël kopen.

De sportieve Vordenaren kregen volop
gelegenheid om via ‘spinning’ in te
tent van Strada Sports’s de ‘december-
pondjes’ er weer af te krijgen. Gedu-
rende de kerstmarkt kon het publiek
genieten van optredens van onder
meer het Gospelkoor Kwadrant, de
dansgroep De Knupduukskes, gospel-
koor Inspiration, de muziekverenigin-
gen Concordia en Sursum Corda, de
koren Vocate en Cappela Bronckhorst,
Willie Roberts en de midwinterhoorn-
blazers uit Lochem. Die traden deze
middag zelfs drie keer op.

Kerstmarkt fris maar wel gezellig!

Afgelopen zaterdagmiddag een kerstmarkt in Vorden zoals die behoort te
zijn: fris aandoend (bijna) winters weertje, veel publiek, veel zang en mu-
ziek, heerlijke glühwein, snert, oliebollen e.d. en tot slot, toen de duister-
nis was ingevallen, met zijn alleen smullen van de boerenkool met worst.
Op de markt stands met allerlei ‘hebbedingetjes en verder volop kerstat-
tributen. Een demonstratie houtsnijwerk van Nantho Bosscher. De vogels
behoeven komend winter geen honger te lijden, gezien de stands met vo-
gelvoer. Kinderen vonden het prachtig dat ze bij het open haardvuur
brood konden bakken of een eindje verderop op de markt, kerststukjes
konden maken.

De kerstman deelt uit.

Brood bakken.

Gourmetschotel
‘POPULAIR’ ca. 800 gr. € 6.49
Palm bier krat nu € 8.99
Zondag 23 dec. zijn wij open van

10.00-17.00 uur en elke 100ste
klant krijgt de Kerstboodschappen

gratis mee!!!

Vrijdag 21 dec. kookt Hanneke haar
Kerstdiner, proeft u mee?

DEZE WEEK SPECIAAL VOOR U!

Alleen bij Plus Eland
Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53

T: 0575-463777 • F: 0575-461766
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Mitra Slijterij
Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 • 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264
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De sporthal zal oudejaarsavond om
23.00 uur haar deuren openen zodat
de bezoekers samen met DJ Oliver af-
kunnen tellen naar het nieuwe jaar.
Let wel als men binnen is kan men
niet meer naar buiten (dus ook niet
rond 00.00 uur)  De bezoekers die voor
00.00 uur binnen zijn krijgen een
muntje die ze in kunnen leveren voor
een gratis glas champagne, mits je 16
jaar of ouder bent anders wordt het
een frisje.

Vanaf 23.00 uur zal DJ Oliver de bezoe-
kers door het laatste uur van 2007 sle-
pen met als hoogtepunt om 00.00 uur
de zaal te laten knallen op het nieuwe
jaar. 
Daarna zal hij samen met de band
MASH de eerste vijf uur van het nieu-
we jaar spetterend en knallend verwel-
komen. Het belooft dus weer een ge-
weldige start van het nieuwe jaar te
worden in de sporthal te Vorden.

STEVO'S Oud & Nieuwfeest uitverkocht!
Het Oud en Nieuwfeest welke zal
worden gehouden in de sporthal
in Vorden is in een recordtijd uit-
verkocht!  Binnen twee weken zijn
alle beschikbare kaarten verkocht.



Altijd aktueel:
www.contact.nl

Schilder- en Tekencursussen
van Bertje van Delden
starten in januari 2008.

Meer info: 0575 516963 of
www.atelierhetgroenepaard.nl

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

� Te koop gevraagd: Berkel
Snijmachine met handwiel.
Tel. (0544) 35 24 76.

� Gevraagd: oud ijzer, lood,
koper, zink, aluminium,com-
puterbedrading, elektriciteits
draden en elektrische appa-
raten (geen vries / koelkast,
beeldschermen). Haal alles
gratis op rond straal van 20
km Hengelo Gld. Bel of mail
06-50917007 na 18.00 uur of
r.seubring2@kpnplanet.nl

� (Op)nieuw bij de Kunst-
Kring Ruurlo in 2008: cursus
Speksteen bewerken, Teken-
en Schildercursus op vrijdag-
middag, Digitale fotografie en
Photoshop elements. Info en
aanmelden: (0573) 45 30 90
of 45 15 99.

ERKEND GASTOUDER-
BUREAU KIND-ZIJN

Reeds 21/2 jaar flexibel en persoon-
lijk. Begeleidingskosten vanaf € 30
per gezin per maand. Het bewijs
dat maatwerk en deskundigheid
niet duur hoeven te zijn. Voor
meer informatie: www.kind-zijn.nl
of tel: 0575-561192.

� KERSTMAN en KERST-
VROUW kostuums te huur.
DS Design Molenkolkweg 33,
Steenderen (0575) 45 20 01.

Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

� Te koop: Kerstbomen, div.
soorten, vers uit de grond.
Fam. Kappert, Ruurloseweg
87, Kranenburg. Tel. (0575) 55
69 35 of 06-15 540 958.

� Te koop: div. soorten en
maten Kerstbomen. Bertus
Waarle, Hamsveldseweg 2,
Kranenburg, tel. (0575) 55 68
65.

� Te koop: Kerstbomen.
Diverse soorten en maten. W.
Nieuwenhuis, Galgengoor-
weg 7a, Vorden.

� Wegens blessures met
spoed gevraagd: enthousi-
aste heren die ons volleybal-
team willen komen verster-
ken. Info: S.V. Sociï, afd. vol-
leybal, H. Tijssen, 0575-
441190 of H. Vruggink, 0575-
553621.

Sieraden
in goud en zilver

Atelier
Henk Eggersman
Ontwerpen - reparaties

occasions - beelden in brons

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur
Burg. Galleestraat 8

0575-550725
Vorden

� gevraagd: ervaren
huish.hulp een keer per
week; buitengebied n.o.vor-
den mob. 06-12899483

� Gevraagd: koop of huur
grond in Linde of omgeving.
Fam. Uilenreef, tel. 0575-
556321

� Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

� Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

� Op verantwoorde, ge-
zonde manier afslanken,
ook aankomen/meer energie
incl. pers. begeleiding en
voedingsadvies. Info Jerna
Bruggink, 0575 - 46 32 05.

� Geweldige zakelijke
kans in de welzijnssector,
eigen tijd in te delen. Info
0575 – 46 35 77.

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 december 10.00 uur ds. J. Kool, maandag 24 de-
cember 19.00 uur Kinderkerstfeest, 22.30 uur ds. B. Neppelen-
broek, kerstnachtdienst. dinsdag 25 december 10.00 uur ds. J.
Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 december 10.00 uur drs. J. Tiggelaar te Hasselt
19.00 uur geen dienst, maandag 24 december 19.00 uur Kerst-
avond, kinderkerstfeest, 22.30 uur ds. B. Neppelenbroek, kerst-
nachtdienst. Dinsdag 25 december 10.00 uur ds. D. Wester-
neng, ‘s Gravenpolder.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 december 10.00 uur ds. H. Brummelman, Twello 4e
advent, 24 december 21.00 uur M. Benard-Boertjes Kerst-
avond, dinsdag 25 december 10.00 uur Ds. B. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 23 december 10.00uur woord- en communieviering,
maandag 24 december 21.30 uur Woord- en communieviering
Kerstavond, dinsdag 25 december 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 22 december 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 23 december10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor.
Maandag 24 december 19.00 uur Woord- en communieviering,
21.30 uur nachtmis, dames/herenkoor, 25 december 10.00 uur
Woord- en communieviering, herenkoor.

Tandarts
22/23 december D. Stolk, Ruurlo tel 0573 45 24 00
24 t/m 30 december R.C. Boersma, Vorden tel 0575- 55 19 08.
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 optima-
le zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te be-
zoeken 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. Tienerafde-
ling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & Ver-
loskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openba-
re ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)
75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet brandt,
losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een rioolver-
stopping 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 bui-
tengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met:
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

VVV-kantoor 
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: 
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; za-
terdag: 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, kinderop-
vang.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte huis-
dieren. 

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Prettige Kerstdagen

VLAAI V/D WEEK:

• Kerstvlaai
met appel en room
6-8 pers. € 6,75

KERST SUGGESTIES:

• Pudding in glazen schaal
hazelnoot of aardbei € 4,95
• Beiers Kerstbrood

gevuld met amandelspijs en room € 3,95
Donderdag 27 december

zijn wij gesloten.

Dagmenu’s
19 t/m 27 december 2007 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 19 december
Knoflooksoep/Zuurkoolovenschotel met gehakt en
ananas, worst en jus.

Donderdag 20 december
Huisgemaakte gehaktballetjes in jus, aardappelen en
groente/tiramisu met slagroom.

Vrijdag 21 december
Groentesoep/ Visspies de Rotonde, knoflooksaus,
rijst en rauwkostsalade

Zaterdag 22 december (alleen afhalen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en groente/
IJs met slagroom.

Maandag 24 december (gesloten)
Telefonisch bereikbaar tot 17.30 uur. 
Afhaal salades of catering.

Dinsdag 25 december 
1e kerstdag, geopend maar geen dagmenu.

Woensdag 26 december 
2e kerstdag, geopend maar geen dagmenu.

Donderdag 27 december (gesloten)

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: Heidelwachtel
pups. Ingeënt en ontwormd,
met paspoort, zeer lief voor
kinderen. Ouders goed be-
jaarbaar. Tel. (0544) 37 16 67.

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

� Scrooge & Marley ver-
teld/gespeeld door Gery
Groot Zwaaftink a.s. za. 20.00
u en zo 14.30 u  in De
Kranenburg, Bergkappeweg
2. Inl. + reserv. 556216 of
dekranenburg@planet.nl

� Rijlaarzen voor dames,
echt leer, merk Cavallo, maat
39, schaftwijdte 36. Prijs:
150,- euro.  mevr. Hartman,
Vorden (0575) 55 68 15.



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

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

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

op maandag 24 en 

31 december zijn de 

winkels de gehele 

dag tot 16.00 uur 

geopend

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

KERSTVLAAI
(kersenbavaroise)

KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25

KERST-
SLAGROOM-

TAART
NU VOOR

€ 15.95

(graag van te voren bestellen)

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 17 december t/m 22 december.

Wilt u er aan denken 
om uw Kerstbestelling 
op tijd door te geven, 

dit voorkomt 
teleurstellingen.

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

wenst iedereen
Prettige Feestdagen

en een
Voorspoedig 2008

De Bongerd 36
7251 CD Vorden - Telefoon (0575) 55 35 92

Wij wensen iedereen 
fijne Kerstdagen en een 
briljant 2008.

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 551505

Prettige Kerst.
Wij zijn geopend van
24 dec. t/m 28 dec.

Vakantie
van 2 t/m 4 jan.

Bij ons is nooit een
patiëntenstop.

Van harte welkom!

Tandartsenpraktijk
Vorden

R.C. Boersma
Het Jebbink 15
7251 BJ Vorden

Tel. 0575 55 19 08
van 7.00-17.00 uur open

Dames knippen incl. 23,=      18,=
Heren  knippen incl.               18,50     13,50 
Kind  1 t/m   3 jaar 13,75      8,75 
Kind  4 t/m 12 jaar 17,50     12,50 
Verven 32,=      27,=

Marian Alberts    Ina Boudier-Bakkerlaan 43
Zutphen Leesten-West           0575-575565 
             www.kapsalonviavia.nl
Marian Alberts Ina Boudier-Bakkerlaan 43
Zutphen Leesten-West 0575 - 575565

www.kapsalonviavia.nl

Dames knippen incl. 23,00 18,00
Heren knippen incl. 18,50 13,50
Kind 1 t/m 13 jaar 13,75 8,75
Kind 4 t/m 12 jaar 17,50 12,50
Verven 32,00 27,00

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

Hallo, hier ben ik!
Mijn naam is

Bo
14 december 2007

André Eggink en Winanda Tijssen
Jari

Baakseweg 16
7234 SJ Wichmond

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033
www.hupkesmeubelstoffering.nl

M E U B E L S T O F F E R I N G

WIM POLMAN komt voor herstoffering
al jarenlang bij HUPKES in Deventer

Moeders gaan, maar sterven niet,
ze geven naar ze leven.
Zolang men moeders kinderen ziet,
zal moeder blijven leven.

Na een leven van werken, zorg en toewijding voor
haar gezin is, op 85-jarige leeftijd, onze lieve mama
en oma

Paula Petronella Teunissen
weduwe van Jozef Thomas Arends

na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Den
Es te Varsseveld, rustig ingeslapen.

Chris 

Jan en Carla
Mark en Lianne
Krista en Rik
Ellen

Fons en Anita
Rob, Niels

Maria en Eric
Geeske, Aafke, Frouke, Bouwe

Dorien en Marcel
Ype, Cas

Varsseveld, 16 december 2007

Correspondentieadres:
Kreunenskamp 1
7255 WC Hengelo Gld.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid
nemen op woensdag 19 december tussen 19.00 en
19.30 uur in “Ons Huis”, ingang Bleekstraat te
Hengelo.
De kerkelijke uitvaartplechtigheid wordt gehouden
op donderdag  20 december om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Willibrordus, Spalstraat 36
te Hengelo (Gld). Voor de dienst is er vanaf 13.30
uur gelegenheid tot afscheid nemen in de kerk.

Na de dienst zullen we haar begeleiden naar haar
laatste rustplaats op het parochiekerkhof.

Na afloop van de begrafenis ontmoeten we elkaar
in “Ons Huis”, ingang Beukenlaan.

Zij die geen kaart mochten ontvangen,
kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen.



AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS

wenst allen een gezond
en voorspoedig 2008
Lindeseweg 26
7251 NS  VORDEN
Telefoon 0575-556631
Telefax 0575-556580

Rondweg 2   7251 RV  VORDEN
Telefoon (0575) 55 22 22

Autobedrijf
GROOT JEBBINK

en medewerkers

wenst u een gezond en
pechvrij 2008

Leestenseweg 10 • 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96 • F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Volop kerstbomen
Voor makkelijk vervoer 

verpakt in een net

Ook voor kerstverlichting

ZONDAG 23 DECEMBER
houdt SUPER DE BOER
YVONNE EN WILBERT
GROTENHUYS van

12.00 tot 17.00 uur een

gezellige middag met o.a.

• life muziek aanwezig

• diverse proeverijen

• kerstman aanwezig

• winkel compleet in kerstsfeer

• glühwein en warme chocomelk voldoende

• paard met arreslee voor een rondje door het dorp.

En als klap op de vuurpijl

10% KORTING OP HET HELE ASSORTIMENT
excl. tabak, statiegeld, opwaardeerkaarten en postzegels.

SUPER DE BOER GROTENHUYS
Dorpsstraat 18  •  Vorden  •  Telefoon (0575) 55 27 13

Christmas
shopping

Voor iedere consument hebben we op
zondag 23 en maandag 24 december

een prachtig CADEAU!

2005 2006

Dorpsstraat 12 Vorden Spittaalstraat 34 Zutphen
(t) 0575 55 13 93 (t) 0575 51 95 26

EINDEJAARS
OPRUIMING

AAAcc tt ii ee   ggaaaa tt   ii nn   oopp

KK OO OO PP ZZ OO NN DD AA GG
22 33   DD EE CC EE MM BB EE RR

EINDEJAARS
OPRUIMING

23 | 2 4  | 27  | 2 8  | 2 9
de cember

Mega tweedehands
fietsenmarkt te Vorden
2 HALEN = 1 BETALEN*

35% KORTING* op alle
overjarige modellen!

* Vraag naar de vriendelijke voorwaarden in de winkel.

Iedereen
Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

en gezond 2008

Gedipl. pedicure, manicure. Gespecialiseerd in de
diabetische en reumatische voeten. Aangesloten bij

provoet. Erkend door de zorgverzekeraars.

A. MOKKINK-KASTEEL
Hoetinkhof 67 • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

Iets te drukken?
Of te printen?
Folders of clubblad?

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit



Diverse soorten Tapas
o.a:

* Zalmrol met geitenkaas
* Pepquino
* Zomer zontomaatjes
* Peppadew gev.
* Tapanade
* Rivierkreeftjes.
Ook diverse soorten gehaktballe-
tjes, kippeling, mini quiche enz.

Graag verzorgen wij uw
Gourmet- of fondue
schotel

Standaard schotel :

* biefstuk
* varkensschnitzel
* kipfilet 
* tartaartje
* hamburgertje
* mini vinkje    

Luxe schotel :

* varkenshaasje
* kogelbiefstukje
* kalfsoestertje
* kip sate
* tartaartje
* bacon vinkje 

En ook hebben wij met de
kerst diverse "Specials" in
ons assortiment 
zoals :

* Katenvarkenshaasje
* Gevulde varkenshaas 

(kruiden creme)

* Runderschnitzel
* Pampa schijf
* Cipolle
* Muiderslotje �

En diverse soorten patés, wat 
dacht u van een lekkere cranberry
paté of een bourgondische paté of 
een wild paté.

Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden, tel. 0575-551321 We wensen u allen prettige Feestdagen

Ook voor wild bent u bij ons aan het
juiste adres, van hertenbiefstuk,
hazenbout, hazenpeper of een lekker
konijn. Wij kunnen het hele ass.
leveren.
Wij moeten alles bestellen dus graag
uw bestelling op tijd doorgeven.

van elk soort
2x 20 gram. 
€ 4,95 per 
persoon

van elk soort 
2 x 20 gram. 
€ 6,98 per 
persoon.
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HENGELO GLD Kruisbergseweg 8 Tel. (0575) 46 22 44

DOETINCHEM Edisonstraat 79 Tel. (0314) 33 30 55

ZEVENAAR Ampèrestraat 6 Tel. (0316) 52 93 20

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

Herwers Nissan knalt het jaar uit met een feestelijke Eindejaarsshow
boordevol aantrekkelijke aanbiedingen en geschenken.
U bent van harte welkom, de snert en glühwein staan voor u klaar.

Herwers Eindejaarsshow
Van 14 t/m 31 december

Maak kans op 10 miljoen!Bij aankoop van een nieuwe 
auto ontvangt u

GRATIS EEN STRAATJE
HALVE OUDEJAARSLOTEN**

Bij aankoop van een
occasion ontvangt u een

JVC LCD-TV of

SET WINTERBANDEN

CADEAU!*
Winterbanden
met velgen
tot max. 500,-

* Geldig bij transacties vanaf  5.000,-.   ** Geldig bij aankopen tijdens de Eindejaarsshow t/m 31 december 2007. Niet geldig i.c.m. ander acties. Vraag naar de voorwaarden.

De nieuwe
Nissan MICRA:
Introductievoordeel
van  1.700,-

De Nissan
NOTE LIFE:
nu tijdelijk
met  1.750.-
voordeel

AKTIEMODELPRIMEUR

Openingstijden Herwers Nissan Eindejaarsshow:
Ma. t/m do.: 10.00 tot 18.00 uur. Vrijdag: 10.00 tot 20.00 uur. Zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur. 24 en 31 december: 10.00 tot 15.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten.

WEBPAPER
De digitale krant!

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

Dinsdag 26 juni 2007
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

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

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten

OP = O
P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs

Inleveren kop

In week 28 verschijnt de Z

verspreidings

Advertenties en

voor vrijdag 2

D
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwol

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

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

Spanjaard-Harbers.

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

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

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

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

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

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

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

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

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

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

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

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

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

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

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

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

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

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

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

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

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

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

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

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

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

de toegang is overal gratis.

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

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

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

akker: Mellow: Trio Manschot

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

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

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij



Zaterdag 22 december vindt er vanaf
10.00 tot 13.00 uur in de Vordense
bibliotheek een boeken- en tijdschrif-
tenverkoop plaats. Omdat er elk jaar

nieuwe boeken worden aangeschaft
moeten er ook elk jaar oudere boeken
uit, die dan tegen een geringe ver-
goeding te koop worden aangeboden.

Boekenverkoop bibliotheek

Henny Krijt namens de organisatie:
‘Men kon kiezen uit twee afstanden
acht of veertien kilometer. 

Bij de start wisten veel wandelaars
niet welke afstand men zou lopen.

Door het prachtige weer werd pas bij
de watermolen bij kasteel Hackfort be-
slist. Wandelaars die in eerste instan-
tie van plan waren om de kleinste af-
stand te lopen, kozen uiteindelijk toch
voor de 14 kilometer route’. 

De molenaars Bart Krijt en Hans His-
sink maalden deze middag continu
graan in de molen. De kerstman deel-
de onderweg presentjes uit en de
vrouwengroep OVG uit Vierakker/
Wichmond verkocht warme drankjes.
De groep blazers uit Zelhem blies on-
derweg op de midwinterhoorn. Weer
terug bij camping De Kleine Steege
was er snert en glühwein en kon men
zich tegoed doen aan een speciaal sa-
mengesteld wintermenu.

Bijna 500 deelnemers 
Hackforter Midwintertocht
Betere weersomstandigheden om mee te doen aan een wandeling, dan
zondagmiddag aan de Hackforter Midwintertocht, was nauwelijks denk-
baar. Prachtige winterse omstandigheden met een vrolijk schijnend zon-
netje. De organisatie, camping De Kleine Steege uit Wichmond kon het
merken, men kon bijna 500 deelnemers inschrijven.

Pastores y zagalas, was het eerste num-
mer wat zij samen zongen, een lied
over herders en herderinnen die bij-
een waren geroepen om samen naar
het kindeke Jezus te kijken. Bijna ont-
roerend om te zien hoe moeder en
dochter elkaar tijdens het duet vol
trots aankeken en na afloop een ont-
wapende lach en elkaar heel even bij
de hand vasthouden. 

De zaal genoot mee met de chemie en
het plezier in het zingen van Henriët-
te en Tanja van Lith. Ook zongen ze sa-
men Canzone dei zampognari, een
oud volkslied uit de omgeving van Na-
pels en het ‘explosieve’ nummer Angi-
ol di pace van Bellini.Ook een hoogte-
punt op deze avond het lied Sancta
Maria van P. Mascagni, eveneens
prachtig door de beide dames vertolkt.

Het spits werd zondagavond afgebeten
door de Ulftse Nachtegalen onder lei-
ding van Ben Simmes met piano bege-
leiding van Rik Helmes. Onder het zin-
gen van Once in royal David’s city in
een arrangement van Ben Simmes,
kwamen de circa twintig ‘nachtega-
len’ in de leeftijd van 12-19 jaar met
een brandende kaars in de hand van
achter uit de kerk naar voren gelopen,

waar vervolgens als tweede nummer
het Personent hodie van J. Rutter werd
gezongen. 

Deze in Londen geboren Engelsman is
een favoriete componist van dirigent
Simmes, getuige ook de nummers
Candlelight Carol en Donkey Carol.
Dit alles onder het motto van Rutter:
‘wat is een kerst zonder muziek’, al-
thans zo vertelde Tanja van Lith, die
zich deze avond ook als een voortreffe-
lijk ladyspeaker presenteerde.

Het Ave Maria ontbrak deze avond
evenmin, er werden zelfs twee versies
gezongen, namelijk eerst door Hen-
riëtte en Lucia van Lith (van G. Doni-
zetti) en vervolgens solo door Henriët-
te van Lith van G. Caccini een compo-
nist uit de 17e eeuw. Pianist Johannes
Luijken die de beide dames tijdens dit
kerstconcert begeleidde vertolkte solo
het Clair de Lune (Maneschijn) van De-
bussy. Henriëtte van Lith zal er beslist
geen spijt van hebben gehad dat ze
voor deze avond de Ulftse Nachtegalen
had uitgenodigd. De nummers die
koor en zij samen zongen, klonken
voortreffelijk in deze Antoniuskerk.
Zo bijvoorbeeld Mille cherubini in co-
ro (‘duizend engelen in koor’) van

Franz Schubert, een lied dat Henriëtte
zong met een kwartet ‘Nachtegalen’.

Tijdens het lied ‘Jochie met een trom-
meltje’, (u weet wel met de tekst van
‘rommeldebombom’) werden de Ullft-
se Nachtegalen en de zangeres door
trommelmuziek begeleid. Het Mary’ s
boy child en het indrukwekkende
nummer Noël ontbraken deze avond
evenmin in het repertoire van Henriët-
te van Lith. De Ulftse Nachtegalen zon-
gen onder leiding van Ben Simmes het
bijzondere lied Rorando coeli met de
Nachtegalen op het ‘toneel’ en drie
zangeressen van het koor bij de ingang
van de kerk, die als een soort ‘echo’
fungeerden. Prachtig gezongen! ‘Mu-
ziek raakt de ziel’, zo sprak Tanja van
Lith toen zij de slotnummers van het
concert aankondigde. ‘Met deze drie
liedjes geven wij u het ultieme kerstge-
voel mee’, zo voegde zij eraan toe.

Geen woord teveel gezegd want de
nummers Leise rieselt der Schnee en
‘I’am dreaming of a white Christmas,
gezongen door Henriëtte van Lith en
de Ulftse Nachtegalen en het Stille
Nacht samen met dochter Tanja,
vormde een waardige afsluiting van
dit prachtige kerstconcert. 

En wat 2008 betreft, hoopt Henriëtte
van Lith in haar favoriete Antonius-
kerk, (‘zingen in deze kerk is een ver-
slaving voor mij geworden’ zo sprak zij
onlangs in een interview met ‘Con-
tact’), een kerstconcert te verzorgen
met het Vordens Mannenkoor. En ge-
zien het succes van afgelopen zondag-
avond, zal dochter Tanja dan evenmin
ontbreken.

Prachtig kerstconcert in de Antoniuskerk

Ulftse Nachtegalen en de 'nachtegalen'
Henriëtte en Tanja van Lith

Voor de tweede keer binnen vier dagen, een uitverkocht kerstconcert in de
Antoniuskerk in de Kranenburg. Jongstleden woensdag een koor uit Rus-
land en zondagavond een kerstconcert van Henriëtte van Lith (Jugendlich
dramatische sopraan) die voor deze gelegenheid haar dochter Tanja en de
Ulftse Nachtegalen had uitgenodigd. Een concert waarbij vooraf in huize
van Lith ongetwijfeld met spanning naar is toegeleefd en veel is gerepe-
teerd. Wel het werd een prachtig concert waarvoor het publiek menig
open doekje over had. Je zult maar zo’n moeder hebben of anders gezegd,
je zult maar zo’n dochter hebben. Een twee- eenheid zowel uiterlijk als vo-
caal. Stemmen die schitterend bij elkaar passen.

Moeder en dochter van Lith.

ERIX 1 - RATTI 1
De wedstrijd tussen Erix en Ratti ging
gewoon door, ondanks de toestand
van het veld. Het veld was voor een
deel hard bevroren en een ander deel
was wat zachter. Het was bijna niet
verantwoord te noemen dat op zo'n
veld de wedstrijd toch gespeeld werd.
De scheidsrechter gaf aan dat het wat
hem betreft toch door kon gaan en
dus werd er om 14:00 uur afgetrapt.
Het hoog geklasseerde Erix zocht snel
de aanval en was na een paar minuten
gevaarlijk. Naarmate de eerste helft
vorderde, bleef de druk van Erix op de
verdediging van Ratti aanwezig, zon-
der dat dit toch grote kansen leidde.
Drie minuten voor rust kreeg Ratti
een hoekschop op links. Robert Ruiter-
kamp zette de bal scherp voor. Bij de
eerste paal werd de bal uitverdedigd,
in de richting van Ruiterkamp. Hij
plaatste de bal met gevoel over de kee-
per in de verre hoek, de bal viel prach-
tig, net onder de lat, binnen. Tegen de
verhouding in, kwam Ratti op voor-
sprong. Nog voor rust was het echter
al weer gelijk toen Erix via een korte
corner de bal scherp voorzette. De bal
hobbelde via verschillende benen bij
de tweede bal binnen. Een vervelend
doelpunt op een heel vervelend mo-
ment. 
Na rust zocht Erix de aanval opnieuw.
Het veld begon met de minuut harder
te worden, wat enkele glijpartijen en
vreemde stuiterballen opleverde. Een
voorzet vanaf links werd nog door Bas
Vriend verdedigd, de inlopende spits
kon de bal echter alsnog achter keeper
Herbert Rugters schieten. De 3-1 viel
op een soortgelijke wijze uit een voor-

zet vanaf de linkerkant. Opnieuw
werd er niet scherp genoeg verdedigt
waarna de bal ingekopt werd. Ratti
was even de kluts kwijt en voordat de
Kranenburgers tijd hadden om zich te
herstellen, lag de 4-1 al in het net. Van-
af dat moment pakte Ratti de draad
weer op en zocht vooral Jeroen Fle-
ming, die in het laatste half uur heers-
te in de lucht en met een paar kopbal-
len gevaarlijk was. Uit een vrije trap
van Ruud Mullink kopte Fleming de
bal door waarna Michiel Gudde de
aanval bekwam afrondde, 4-2. In de
laatste tien minuten kregen beide
ploegen nog een paar kansen, maar de
stand bleef ongewijzigd. Erix gaat
door de overwinning als koploper de
wintersport in. Ratti staat voorlaatste
en zal na de winterstop de punten
moeten gaan halen.

PROGRAMMA
Zaterdag 22 december
14:30 DZSV 5 (zat) - Ratti 4 (zat)   
14:00 Klein Dochteren A1 - Ratti A1CD 
12:30 SBC '05 C2 - Ratti C1C    

Zondag 23 december
09:30 Ruurlo 5 (zon) - Ratti 2 (zon)

UITSLAGEN
Zaterdag 15 december 2007 
14:30 Ratti 4 (zat) - AZSV 8 (zat)  2-7
14:30 Diepenheim A1 - Ratti A1 3-1
12:00 Ratti B1 - Zelos B2 1-11

Zondag 16 december 2007 
Erix 1 (zon) - Ratti 1 (zon) 4-2
Keijenburg. Boys 5 - Ratti 2 (zon): afg.
Ratti 3 - Keijenburg. Boys 6 (zon): afg.
VDZ DA2 - Ratti DA1 (zon) afg.

Vo e t b a l

Vooruitkijken
December is een maand waarin we
vaak terugkijken op het jaar dat
bijna is afgelopen. Maar voor beleg-
gers is december de maand waarin
ze bij voorkeur vooruitkijken naar
wat een nieuw beursjaar hen kan
gaan brengen. Op zich is dat ook
niet zo verwonderlijk, want bij be-
leggen is de toekomst nu eenmaal
belangrijker dan het verleden.

Maar de blik van een belegger in de
toekomst kan sterk vertroebeld of
bemoeilijkt worden door de waan van
de dag. Op dit moment is de situatie
op de financiële markten allesbehalve
voorspelbaar te noemen. Als er iets is
waar marktpartijen een hekel aan
hebben, dan is het wel onvoorspel-
baarheid. De crisis op de Amerikaanse
hypotheekmarkt blijkt wereldwijd
voort te woekeren als een veenbrand;
bijna dagelijks komen financiële
instellingen met meldingen van mil-
jardenreserveringen en afboekingen
op hun leningen. In korte tijd is het
vertrouwen wederom fors aangetast
en lijken beleggers eerst tot actie over te
gaan (lees: verkopen), alvorens vragen
te stellen en te analyseren.

Die primaire reactie is begrijpelijk,
maar niet verstandig. Beleggen – en
daarmee het bouwen van een vermo-
gen – is een kwestie van lange adem,
up’s en downs en het blijven vasthouden
aan een uitgestippelde strategie. Met
name in tijden dat het even tegenzit. 

Maar zelfs de best gespreide porte-
feuille kan niet zonder regelmatig
onderhoud.

Volgens de analisten van IRIS wordt
2008 geen onverdeeld gemakkelijk
jaar voor beleggers in aandelen. De
groei van de wereldeconomie neemt
af en ook de winstgroei van de bedrij-
ven zal teruglopen. Dat klinkt op het
eerste gezicht weinig bemoedigend,
maar het betekent allerminst dat
beleggers in 2008 geen interessant
rendement kunnen behalen.
Zo identificeren de analisten van IRIS
een aantal regio’s, sectoren en aan-
delen in binnen- en buitenland die het
volgens hen beter gaan doen dan
andere regio’s, sectoren en aandelen
of beter dan de index. Wij hebben er
dan ook vertrouwen in dat 2008 een
beleggingsjaar gaat worden waarin de
huidige onzekerheid en angst wordt
overwonnen. En dan zal achteraf
blijken dat 2008 misschien zelfs wel
een uitgelezen moment was om te
beleggen. Onze beleggingsadviseurs
helpen u hier graag mee.

Bron: 
IRIS (Institute for Research and Investment
Services), een gezamenlijke onderneming
van de Rabobank en de Robeco Groep.

Voor nadere informatie: 
Rabobank Achterhoek-Noord, af-
deling beleggingen, (0575) 558 470.
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeuwen,
Rob Jonker en Martijn Mossink.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

LLaat uw

drukwerk

onze zorg zijn

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

Wij wensen iedereen 

smakelijke en prettige Kerstdagen

en een gezond 2008

De Echte Bakker

Wij wensen u Goede feestdagen 
en een Gezond en Voorspoedig 2008

R.W.A. HARTMAN
Mosselseweg 2
7251 KT Vorden
Telefoon (0575) 551637
Telefoon (06) 12412418
www.oudevoordebouw.nl

Joostinkweg 6, 7251 HK  Vorden
tel. (0575) 55 41 45

Klussenbedrijf
Theo Schotsman
en medewerkers

wensen iedereen
prettige Kerstdagen

en een goed en gezond
2008 toe

Het team van:

wenst u

LOONBEDRIJF

GROOTENZERINK

Deldenseweg 13 • 7251 PN Vorden
Telefoon (0575) 55 15 71 • Fax (0575) 55 39 96

prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2008

Lid CUMELA

Bedrijvenweg 10, Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

Wij wensen u
prettige feestdagen en een kleurrijk 2008. 
Ook in 2008 staan wij graag voor u klaar!

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Leestenseweg 10 • 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96 • F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

GGGRROOOOTT  AASSSSOORRTTIIMMEENNTT
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Bestel en betaal nu ook
ONLINE • E-Shop Now

mr. H.J.G. Hulleman
Kantooradres:
Dokter C. Lulofsweg 2/a
7251 XP Vorden

Notariskantoor Hulleman is gesloten 
op maandag 24 december en 

op maandag 31 december, 
behoudens spoedeisende gevallen.

Praktijk voor de
Chinese Geneeskunde

Wenst u allen 

Gezellige Feestdagen 
en een 

Energierijk 2008

J.E. Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden
Tel. (0575) 55 65 00



Bart Hartelman kondigde het in zijn
openingswoord al aan: ‘Er wordt pre-
cies op tijd begonnen. Het koor, net
vanuit Moskou ingevlogen, houdt van
een strak programma, dat wil zeggen
zowel voor als na de pauze een optre-
den van exact drie kwartier’, zo sprak
hij. Wel de stopwatch kon bij wijze van
spreken worden ingedrukt, in het eer-
ste gedeelte een optreden van precies
45 minuten. 

Na de pauze werd na 40 minuten het
einde aangekondigd, daarna nog een
toegift door de mannen van Maxim
Kowalew en na opnieuw 45 minuten
verlieten de zangers de bühne. Vrolijk
zingend en zwaaiend en onder een
staande ovatie van de vele bezoekers,
schreden zij door het gangpad naar de
achterzijde van de kerk. Echter toen
volgde nog, wat men in sportkringen
zo mooi ‘blessuretijd’ noemt. Het pu-
bliek kreeg namelijk bij het verlaten
van de kerk nog gelegenheid om hen
de hand te schudden of een handteke-
ning in het programmablad te laten
zetten. De zangers deden het met veel
plezier en met een vriendelijke glim-
lach op het gelaat !

Onder de aanwezigen in de kerk be-
vond zich onder andere ook Ludo Ey-
kelkamp, al 47 jaar verbonden als bari-
ton- solist bij het Vordens Mannenkoor
en tevens zanger bij het Achterhoeks
Vocaal Kwartet. ‘Prachtige zang, daar
kan ik nog veel van leren’, zo sprak Lu-
do. Hans Krabbenborg van Kasbendjen
had eveneens genoten. 

‘Wij brengen ongeveer hetzelfde re-
pertoire’, zo grapte Hans. Plotseling
stonden ze daar, mannen in zwarte
kleding met schuin over de borst een
riem , kozakken in optima forma. Ze-
ven zangers (tenoren, baritons en bas-
sen) met een fantastisch stemgeluid.
Voor de pauze zongen zij liederen met
een groot Tschaikowski gehalte zoals
bijvoorbeeld ‘Kleine Ektenie’, ‘Gott ret-
te Dein Volk’ en ‘Hymne an den Glau-
ben’. Onder begeleiding van een accor-

deonist werd het beroemde ‘Abend-
glocken’ gezongen, waarbij enkele
zangers het geluid van de klokken
schitterend met hun stem nabootsten.
Het publiek luisterde (en dat vele ma-
len die avond) ademloos toe. Het val-
len van een speld zou in de kerk hoor-
baar zijn geweest!

Nog een ‘topper’ het door Bortnianski
gecomponeerde lied ‘Ich bete an die
Macht der Liebe’. Een daverend ap-
plaus toen het koor van dezelfde com-
ponist in ‘Auf viele Jahre’ het publiek
de beste wensen deed toekomen. Na
de pauze was het repertoire toege-
spitst op het land van herkomst van
het koor: Rusland! Onder begeleiding
van opnieuw accordeonmuziek wer-
den de bezoekers in de kerk ‘meegezo-
gen’ naar fantastische zang uit het
land van de kozakken. Nummers als
‘Lied der Kosaken vom Don’ , ‘Die Bal-
lade von Stenka Rasin’, ‘Die Wolga-
schlepper’ en niet te vergeten ‘Die Le-
gende von den zwölf Räubern’ werden
vol overgave door koor en solisten
schitterend gezongen. Op de achter-
grond op de bühne straalden de licht-
jes in de kerstbomen. Een paar meter
naar voren straalden de Russische ster-
ren met hun flonkerende stemmen.
Of het Alexandr, Vladimir, Nicolai of
Oleg, tenor, bas of bariton was, voor
het publiek geen verschil, het was ge-
woon een genot om naar ze te luiste-
ren. 

Tot slot als toegift, toen de lampen in
de kerk langzaam werden gedoofd
klonk het ‘Stille en Heilige Nacht’, één
van de vele hoogtepunten uit dit uiter-
mate geslaagde kerstconcert van
Maxim Kowalew Don Kosaken koor.
Wat zal bij al die prachtige zang op de-
ze woensdagavond, de komende Kerst
toch weer mooi zijn! Dan kom je thuis,
nog even het late journaal kijken. En
wat zie je dan op het T.V. scherm? Acht
doden en vele zwaargewonden bij een
aanslag in Libanon. Kindertjes die in
Afrika van de honger sterven. Ook dat
is Kerst anno 2007. Gelukkig zorgde

het Kozakkenkoor er woensdagavond
voor dat het publiek zich even aan de
waan van alle dag kon onttrekken en
het zich een paar uurtjes aan een mu-
zikaal sprookje kon verwarmen!

Hoe mooi kan Russische koorzang toch zijn !

Maxim Kowalew Don Kosaken koor
in Antoniuskerk in de Kranenburg

Voor de bezoekers aan het kerstconcert van Maxim Kowalew Don Kosaken
koor, was het woensdagavond in de Antoniuskerk in de Kranenburg dub-
bel genieten. Niet alleen van de zang- hoogstandjes van dit koor, maar ook
tegelijkertijd van de kerstexpositie (een bonte verzameling kerststallen)
die hier in het Museum voor Heiligenbeelden deze maand is te bezichti-
gen. Bij binnenkomst in de kerk was al direct de naderende kerst in al zijn
glorie zichtbaar.Een versierde kroonluchter, en overal in de kerk prachtig
verlichte grote en kleine kerstbomen. Toen Bennie Rondeel ook nog de
kaarsen ontstak, waren alle ingrediënten voor een kerstconcert aanwezig.
Wat dat betreft een compliment aan de ‘Vrienden van de Antoniuskerk’,
die de afgelopen weken keihard hebben gewerkt om en het museum en
de kerk bijzonder sfeervol in te richten!

Dit is in de geschiedenis van De Garve
nooit eerder gebeurd: een unicum
dus. Met het tweede team in Brum-
men liep het allemaal wat stroever, zij
werden achtste. Deze kinderen kun-
nen volgend jaar echter nog eens laten
zien wat ze in huis hebben. Ze zijn im-
mers a.h.w. nog in "opleiding ". Het
team in Hengelo speelde de finale te-
gen de Prins Willem Alexanderschool
uit Laren en won glansrijk de beker. Zij

mogen verder op 19 januari in Doetin-
chem de Districtsfinale gaan spelen.
Het eerste team van 7/8 speelde de fi-
nale tegen de Triangel uit Eerbeek. De
partij eindigde in 4-4 en het wedstrijd-
reglement schreef een barrage voor.
Dat was even slikken en schrikken. In
de barrage kregen de spelers maar 5
minuten de tijd om de wedstrijd te
spelen. Het was ongelooflijk span-
nend en in de zaal kon je een speld ho-

ren vallen. Vooral de ouders van de
kinderen konden bijna niet afwach-
ten. De eerste winstpartij kwam op
naam van Mark Hilge, al na 3 minu-
ten! Daarna won Jordy van Til zijn par-
tij na 4 minuten, toen volgde na 4
min. 15 sec.Bono Siebelink.

Tot slot, na exact 5 minuten zette ook
Remco ten Harmsel de partij in winst
om. Uitslag 8-0. Een geweldig applaus
was er voor de dappere spelers. Remco
ten Harmsel was de beste speler van
het hele toernooi, hij won AL zijn par-
tijen. Trots werd de beker mee naar
Wichmond genomen. Op 19 januari
spelen de jeugdige kampioenen ver-
der in de Districtsfinale te Laren. 
Contact wenst jullie beide teams veel
succes op weg naar het Gelders kam-
pioenschap.

De Garve wint Regiofinale schooldammen
zowel welpen als pupillen worden ongeslagen kampioen

Op zaterdag 15 december trokken drie schooldamteams van basisschool
De Garve uit Wichmond de regio in om te gaan dammen. Groep 5/6 met
Frank Stokkink, Wendy Rietman, Claudet Jansen en Daan Snijders ging
naar Ons Huus in Hengelo en groep 7/8 met Remco ten Harmsel, Jordy van
Til, Mark Hilge en Bono Siebelink(team 1) en Daan Corporaal, Lars Me-
gens, Jasper Rietman, Sander Brummelman en Fransien Ellenkamp (team
2) ging naar zaal Concordia in Brummen.Het liep allemaal op rolletjes,
Zowel in Hengelo als in Brummen werd door de welpen en door het eer-
ste team van de pupillen niet één partij verloren.

DASH 

UITSLAGEN
Vrijdag 14 december
Tornado Laren D4 - Dash D6: 3-1
Tornado Laren H1 - Dash H1 2-3

Zaterdag 15 december
Dijkman/WSV MC1 - Dash MC1 3-1
Dijkman/WSV H4 - Dash H2 3-1
Sc. Gorssel D1 - Dash D4 0-4
WIK D3 - Dash D5 0-4
Dash MC2 - Vios Eefde MC1 0-4
Dash MC3 - BVC '73 MC2 3-2
Dash MA1 - Halley MA1 3-2
Dash D2 - Blok '71 D1 3-1
Dash D7 - BVC '73 D2 1-3
Dash D3 - Vios Eefde D1 4-0
Dash D1 - Set-Up '65 D3 3-1

Vo l l e y b a l

In deze bijeenkomsten kunt u meer
over diabetes leren, zodat u beter met
diabetes kunt omgaan. De groepsvoor-
lichting is bestemd voor personen met
diabetes mellitus die met dieet en/of
tabletten behandeld worden. De part-
ner is ook welkom.
De voorlichting bestaat uit zes bijeen-
komsten. 

Tijdens deze bijeenkomsten krijgt
u informatie over:  
- wat diabetes mellitus is
- gezonde voeding bij diabetes en het

gebruik van onder andere zoetstof-
fen, alcohol en vetten

-  het belang van lichaamsbeweging
en voetverzorging

- medicijnen bij diabetes mellitus
- het bloedglucosegehalte en wat u

eraan kunt doen bij te hoog of te
laag

- de Diabetes Vereniging Nederland
en wat zij voor u kunnen betekenen

De groepsvoorlichting wordt verzorgd
door een diëtiste en een diabetesver-
pleegkundige van Sensire. Sensire de
Wehme, Nieuwstad 32, 7251 AJ Vor-
den woensdagmorgen 16, 23, 30 ja-
nuari, 6, 13 februari en 2 april 2008
Kosten: gratis.

Aanmelding/Informatie: tel. (0314) 35
64 31 of via cursusbureau@sensire.nl 

Heeft u interesse in deze cursus, die u
alleen of met uw partner kunt volgen,
reageer dan zo snel mogelijk.

Groepsvoorlichting over diabetes
Cursusbureau Oost-Gelderland or-
ganiseert voor Sensire in Vorden
de cursus  "groepsvoorlichting over
diabetes". Sensire organiseert voor-
lichtingsbijeenkomsten voor per-
sonen met diabetes mellitus.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

RECLAMEFOLDERS
SPAARKAARTEN

FLYERS

PPPPrrrooommmooottt iii eee---
mmmaaattteeerrr iii aaaaaa lll
wij verzorgen dat graag



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

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

aircoservice en reparatie

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

Citroën Berlingo 1.8i Multispace 08-1999 119.912 km € 6.450,-
Citroën ZX 1.8I 16V SX Break 02-1997 155.000 km € 3.750,-
Hyundai Atos 1.1 Dynamic 01-2005 40.531 km € 6.600,-
Opel Agila Z1.2XE 16V Enjoy Airco 06-2001 98.862 km € 5.950,-
Peugeot 307 SW 1.6 16V 01-2004 67000 km € 16.500,-
Renault Megane Scenic RN 1.6 Aida 04-1999 209.000 km € 6.100,-
Renault Scenic RT 1.9 DCI 02-2001 237.000 km € 7.500,-
Suzuki Alto 5-drs. 1.1 16V GL 04-2004 9.144 km € 6.300,-
Volkswagen Golf 1.6 16V 77 KW 5D 09-2002 74.000 km € 11.200,-

Suzuki Jimny 1.3 3DR

Metal Top JLX, 03-2001

terreinwagen € 8.500,-Aanbied
ing

• Tijd voor winterbanden
• Kies voor veiligheid
• Scherpe prijzen

Wij wensen u prettige
feestdagen en een

gezond en veilig 2008

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

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Toyota Corolla Verso
VVT-I SOL 1.8 16V, 2003-5
88000 km € 16.750,-

Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 2005-3 40.000 km € 10.250,-
Ford Focus 1.6 16V 74 KW 5D GHIA 2000-8 75.000 km € 8.250,-
Honda Civic 1.4I 5D Silverstone Aut4 2000-7 90.000 km € 6950,-
KIA Carens 1.8 16V LX 09-2003 89.000 km € 10.750,-
Opel Agila Z1.2XE 16V Comfort 11-2000 77.000 km € 6.250,-
Mitsubishi Carisma 1.6i Comfort 07-1997 99.000 km € 5.950,-
Mitsubishi Space Star GLX 09-1999 101.000 km € 6.250,-
Seat Leon 1.6 16V 77 kW Signo 01-2001 108.000 km € 8.500,-

Autobedrijf
Melgers

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 207 1.6 16v XS-PACK 5 drs11-2006 Grijs 4000 km
Peugeot 306 1.6 4drs XT Airco 4-2000 Rood met. 55.000 km
Peugeot 206 1.4 XR 10-1999 Groen met. 74.000 km
Peugeot 205 1.4 3drs Generation 1-1998 Rood 72.000 km
Fiat Punto 1.1 Centr. vergr., 12-1996 Groen met. 160.000 km
Peugeot Partner 2.0 HDI VTC Airco 1-2002 Geel 160.000 km

Peugeot 407 
2.0 XS

Grijs, 5-2006, 28.500 km

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

Renault Clio 1600 16v Rip-Curl 5-drs 2007 € 17.950
Renault Scenic 2000 16v Business Line SL 2007 € 26.750
Opel Agila 1200 16V Comfort 2000 € 5.950
Opel Corsa 1200 16V N-Joy 2004 € 8.950
Opel Corsa 1200 16V Rythem 2005 € 10.950
Opel Astra 1700 DTI 5-drs 2001 € 7.450
Opel Astra 1600 N-Joy 2002 € 9.950
Deawoo Matiz 5-drs 2002 € 4.950
Citroen Picasso 1800 16V Exclusive 2002 € 11.950
Nissan Tino 1800 Luxury 2002 € 13.950

RENAULT 
SCENIC 1600

16V, 2007 € 23.950,-
Rena

ult 
2007 = 0

kilo
mete

rs

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Renault Clio
1.2 16V rood, 2002

77.800 km 

www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud
alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Renault Twingo 1998 groen 133.250 km
Hyundai Atos automaat 2001 zilver 34.000 km
Mitsubishi Space Star 1.3 1999 groen 209.000 km
Nissan Micra 1997 rood 114.000 km
Peugeot Partner 2004 blauw 83.000 km
Peugeot 206 1.4 Gentry 2001 zilver 72.000 km
Subaru Forester AWD 1999 Zwart 89.000 km

Opel Omega station 2.5 TD, aut. 2000 zwart met.
Volkswagen Polo Sdi 2000 zwart met.
Opel Astra, 5-drs. 1999 zilver
Toyota Avensis Verso, 6-pers. 2003 zwart met.
Opel Corsa 1.4 i 1995 rood
Volvo 540 automaat 1998 groen met.

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

Renault Scenic 
1.6 16V zilver

1999



Op zaterdag 15 december werden in
Groningen de NO-wedstrijden super-
sprint gehouden. Tijdens deze wed-
strijden kunnen de rijders zich recht-
streeks plaatsen voor het NK super-
sprint of zich plaatsen voor de lande-
lijke selectiewedstrijd voor het NK su-
persprint. Voor deze wedstrijd worden
rijders uitgenodigd van de gewesten
Overijssel, Gelderland, Friesland, Gro-
ningen en Drenthe. De selectie vindt
plaats op basis van gereden tijden. Van
de schaatstrainingsgroep Lochem had-

den Eddy Derksen bij de heren junio-
ren A en Renee Derksen en Harry Par-
dijs bij de gecombineerde groep van
senioren en neo-senioren zich ge-
plaatst. Bij de heren junioren A reed
Eddy twee goede 100 meters in respec-
tievelijk 10, 86 en 10,79.Hirna volgde
twee maal een 300 meter. De eerste
300 meter liep niet helemaal vlekke-
loos en hier had Eddy een eindtijd van
25,91. De 2e 300 meter liep stuikken
beter en dit werd een persoonlijk re-
cord in 25,44. Uiteindelijk werd Eddy
8e in het klassement en dit zal vol-
doende zijn om te worden uitgeno-
digd voor de landelijke selectiewed-
strijd in Haarlem. Bij de heren senio-
ren en neosenioren reden Harry en Re-
nee allebei een degelijk toernooi. Har-
ry reed op de 100 meters 10,29 en
10,41 en Renee reed ondanks een zeer
beperkte training 10.78 en 10,81. Hier-
na volgde de 300 meters. Harry reed
24,75 en 24, 90. Hiermee werd hij uit-
eindelijk 4e en dat zal waarschijnlijk
voldoende zijn voor een rechtstreeks
plaatsing voor het NK. Renee reed
25,72 en 25,54 en werd uiteindelijk 9e.
Hij zal vermoedelijk ook worden ge-
plaatst voor de landelijke selectiewed-
strijd in Haarlem. De landelijke selec-
tiewedstrijd is eind januari en onge-
veer 2 weken daarvoor zal de definitie-
ve deelnemerslijst bekend worden.

Leden schaatstrainingsgroep
Lochem presteren goed

Door leden van de schaatstrai-
ningsgroep Lochem is dit weekend
goed gepresteerd tijdens de NO-
wedstrijden in Groningen.

Wij prijzen ons gelukkig met de mede-
werking van de Stichting Gelders
Landschap en de medewerking van de
familie Rodink, eigenaar van kasteel
Vorden’, zo zegt Rudi Peters die samen
met Martin Weijers, Jan Weevers en
Thijs van Amerongen de crosscommis-
sie van de organiserende wielerclub
RTV Vierakker-Wichmond vormt. De
club telt verder een technische com-
missie, voorts een commissie die zich
bezig houdt met het uitzetten van het
parcours. Verder een sponsorcommis-
sie die er in is geslaagd om als hoofd-
sponsors Scheffer Keukens, Workx, Ra-
bobank, drukkerij Weevers, aanne-
mersbedrijf Peters en Goossens Race
shops, aan te trekken. Met deze mede-
werking is de organisatie kosten dek-
kend en is de toegang gratis.

Op de wedstrijddag zijn een aantal da-
mes van de club in touw voor het ver-
zorgen van koffie en soep. Rudi Peters:
‘In de kantine van de voetbalclub ‘Vor-
den’ worden de rugnummers uitge-
reikt. Daar worden via de computer
ook alle uitslagen verwerkt. De drie
personen die het gehele gebeuren
daar aansturen, hebben nog nooit iets
van de kasteelcross gezien. Alles wat
ze er van weten hebben ze ‘van horen
zeggen’. Voor ons zijn ze een onmisba-
re schakel in de totale organisatie’, zo
zegt Rudi Peters. Op de wedstrijddag
zelf, wordt direct na de laatste race ,
tot de duisternis invalt, begonnen met

het afbreken van de dranghekkens e.d.
Op Oudejaarsdag is de organisatie bij
het krieken van de dag opnieuw rond-
om kasteel Vorden te vinden om het
vuilnis op te ruimen.

Peters: ‘Och het lijkt veel, maar laat ik
één ding zeggen, de 35 vrijwilligers
die de club telt, doen hun werk alle-
maal met heel veel plezier’. Met die-
zelfde ‘drive’ traint Rudi momenteel
op de woensdagavond ook het clubje
van ongeveer veertien veldrijders. (Het
totale ledental bedraagt circa 60). Ru-
di: ‘We mogen op het gemeentelijk
evenemententerrein trainen, blij dat
de gemeente Bronckhorst hiervoor
een vergunning heeft verstrekt. We
trainen wat de jeugd betreft dan met
name op de stuurvaardigheid, behen-
digheid en een stukje interval trai-
ning. Het werpt toch wel zijn vruchten
af want de belangstelling voor het
veldrijden neemt toe’, zo zegt Rudi Pe-
ters. In het voorjaar en in de zomer-
maanden wordt er door Peters en de
zijnen training op de weg gegeven. 

‘Niet iedereen is even snel, daar zit
soms wel veertig procent verschil tus-
sen. Niet erg want de training wordt
tot de zwakste renner via bepaalde in-
tervals, aangepast’, zo legt Rudi Peters
uit. RTV Vierakker-Wichmond stimu-
leert dat de jeugd vanaf 13/14 jaar het
beste met wielrennen kan beginnen.
Peters: ‘De ouders moeten er ook ach-

ter staan. Wielrennen is meer dan
voetballen, het is geen goedkope sport
en men moet over een flinke dosis
zelf-discipline beschikken. Ongeveer
50 procent van de jeugd valt in de eer-
ste jaren af. Het is nu eenmaal geen
sport voor koekebakkers. Wil je in de-
ze sport wat bereiken, ga dan niet
naar allerlei kermissen en ga ook niet
naar de kroeg, anders redt je het niet’,
zo waarschuwt Rudi Peters.

Overigens wordt bij de wielerclub uit
Vierakker en Wichmond niets aan het
toeval overgelaten. Alvorens een licen-
tie voor een coureur wordt aange-
vraagd, eerst verplicht naar de sport-
arts en Doetinchem of Papendal. Rudi
Peters: ‘Wij houden bij trainingen en
wedstrijden ook goed in de gaten of de
coureurs zich niet ‘over de kop jagen’
of dat het plotseling minder gaat. Dan
wordt samen naar een oplossing ge-
zocht. Ik kan trouwens bij een nieuw
lid, na een drietel trainingen al wel
zien of het de jongen gelukt’, zo zegt
de ‘oude rot’ Rudi Peters die er nog
steeds niet van terug deinst om elke
dag in weer of wind vanaf zijn woon-
plaats Wichmond naar zijn werk in
Harskamp te fietsen en dan 's avonds
weer terug!

WEDSTRIJDPROGRAMMA
5E NATIONALE KASTEELCROSS
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur start van de Masters; 11.30
uur Amateurs A en B; 12.20 uur Dikke
banden race regio jeugd 7 t/m 12 jaar.
13.00 uur start Nieuwelingen; 13.02
start vrouwen/ junior-vrouwen/ Nieu-
weling-meisjes; 14.00 uur Junior; 15.00
uur Elite/Beloften. Voor nadere infor-
matie voor de meisjes en jongens van
7 t/m 12 jaar kan men zich aanmelden
bij Rudi Peters 0575-441678. Inschrij-
ven is nog mogelijk tot een half uur
voor de start.

Prachtige locatie rondom kasteel Vorden

Nationale Kasteelcross RTV Vierakker/Wichmond
‘Wij zijn er best wel trots op dat de veldrijders vanwege de locatie graag in
Vorden rijden. Zo ook weer zondag 30 december. Nu al hebben zich voor
deze kasteelcross per categorie circa 50 rijders ingeschreven. We beschik-
ken dan ook over een parcours dat alles in zich heeft: bospaden, passages
over boomwortels, grasland, stukje harde weg, zachte ondergrond e.d. Dit
jaar hebben we het parcours (lengte 3,5 kilometer) nog iets uitgebreid. De
start van de wedstrijden vindt plaats op de Schuttestraat, komend vanuit
Vorden, een paar honderd meter voorbij de brug over de beek. Net voor-
dat de renners weer bij start- en finish terug zijn, hebben we vlak voor de
brug een lus gemaakt door het weiland, links van de Schuttestraat.

Het was een drukte van belang voor
het podium op de Kerstmarkt. Bewo-
ners uit acht straten vielen in de prij-
zen en vele gelukkige winnaars kwa-
men samen met hun buren de prijzen
ophalen.

DE BEWONERS VAN DE
VOLGENDE STRATEN VIELEN 
IN DE PRIJZEN:
• Nieuwstad, Vorden 7251 AH 
• Vogelzang, Wichmond 7234 SZ
• De Boonk, Vorden 7251 BS 

• W. Alexanderlaan, Vorden 7251 AW 
• Hel Leemgoor, Vorden 7251 VP 
• H. v. Bramerenstr., Vorden 7251 XH 
• Gazoorweg, Vorden 7251 HG 
• Houtwal, Vorden 7251 MK.

ALLE PRIJSWINNAARS 
VAN HARTE GEFELICITEERD 
MET DE GEWONNEN PRIJS!

Feestelijke huldiging

Eindejaarsactie VOV 2007

Afgelopen zaterdag 15 december was er op de altijd gezellige Kerstmarkt
weer de prijsuitreiking van de Eindejaarsactie V.O.V. 2007.

Wat gelukkige prijswinnaars.

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

Wehme.
•Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave 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 maandag 's middags en
bingo woensdag 's middags in
Dorpscentrum.

DECEMBER
18 Lindese Vrouwengroep Kerstviering

19 NBvP Vrouwen van NU Kerstbijeen-
komst in de Herberg

19 ANBO Klootschieten bij de Kleine
Steege

20 Bejaardenkring Vorden Kerst
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 PCOB Kerstviering in het Stamper-

tje Kerstmeditatie door dhr. Dijk-
man

27 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
3/12 t/m 14/1 Tentoonstelling schilde-

rijen, Galerij Amare, Komvonder-
laan

T/m 9/2 Beeldende kunst "Fantastisch"
in de Bibliotheek Vorden

T/m 10 februari "Net even anders", in
galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20

Vanaf 1 januari 2008 zullen de ope-
ningstijden van de bibliotheek in Vor-
den worden aangepast aan de ope-
ningstijden van de andere vestigingen
binnen de Bibliotheek West Achter-
hoek. De bibliotheek is voortaan op
vrijdagavond gesloten en van dinsdag

t/m vrijdag vanaf 14.00 uur geopend.
Op zaterdag is men voortaan een half
uur langer open.. De openingstijden
worden:
Dinsdag 14.00- 20.00 uur; woensdag
t/m vrijdag van 14.00- 17.30 uur en op
zaterdag van 10.00- 12.30 uur.

Nieuwe openingstijden bibliotheek

Er is een 100 jaar oude kerstgroep die
van de fraters uit Borculo afkomstig is. 

In de rozenkranskapel staat traditio-
neel de Portugese kerststal met wel 60
geglazuurde figuurtjes die in 1930

door pastoor Ter Heerdt van een stu-
diereis is meegenomen. In de afgelo-
pen jaren kwamen op Tweede Kerst-
dag honderden mensen een kijkje ne-
men. 

Dit keer meer dan de moeite waard
om de Willibrorduskerk te bezichti-
gen, want het ‘plan van aanpak’, (res-
tauratie van de kerk) dat eind negenti-
ger jaren op verzoek van het kerkbe-
stuur door de restauratiecommissie
werd opgesteld is inmiddels voltooid.

Openstelling Willibrorduskerk
Op Tweede Kerstdag is er vanaf
11.00 tot 16.00 uur gelegenheid om
de Willibroduskerk in Vierakker te
bezichtigen. Ook zijn er deze dag
de twee kerststallen weer opge-
steld.

Uitslagen 15 december
Vorden B1 - WVC B1 1 - 9
Vorden A1 - SBC '05 A1 6-1
SBC '05 B1 - Vorden B2 4-2
OBW C1 - Vorden C1 3-1
Vorden C2 - GWVV C1D 1-3
FC Zutphen D2 - Vorden D2 1-3

Zondag 16 december (alles afgelast)

Zaterdag 22 december
Vorden A2 - FC Zutphen A3 13.00
AZC B1 - Vorden B1 11.00
Vorden C2 - Silvolde C2 14.00
Vorden F3 - Zelhem F2 10.00
Eefde SP F2 - Vorden F4 09.00
FC Zutphen D2 - Vorden D2

Zondag 16 december
Vorden 1  -  Concordia Wehl 1 14.00
Vorden 2 - Grol 3 10.00

Vo e t b a l
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Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

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

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

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

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

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

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

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

oorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

igen programma. 

kinderen zijn

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

Dinsdag 26 juni 2007
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

ennen, zo ieder apart,

illen mij

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

i dje verderop te gaan wonen en dan

de ‘Kranenbarg’ terug

d ze wa-

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

i landbouwwerktuigen. Er werd te-

gevoerd. Daar is het

hij la-

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer

WEEKBLAD
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Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

Inleveren kopij/advertenties

f estkrant in het gehele
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De organisatie van J.C.C. Flophouse is

teleurgesteld. “Dat er nieuwe regels

moeten komen, kunnen we best be-

grijpen. Maar dat het per direct, mid-

den in het seizoen moet gebeuren?”

aldus een van de bestuursleden. 

Nieuwe regels kunnen in een nieuwe

seizoen beter worden toegepast, vin-

den ze. “Nu was er op zo’n korte ter-

mijn niet eens een sandwichbord be-

schikbaar!”

Burgemeester Henk Aalderink vond

dat de reclame in de gemeente

Bronckhorst steeds opzichtiger werd. 

Daarom werden in april van dit jaar

de eerste plannen voor een nieuw re-

clamebeleid gestart. Dit nieuwe recla-

mebeleid is nu al een feit. 

Bedrijven en organisatoren van evene-

menten, die al jarenlang op eenzelfde

manier reclame voor hun producten

en activiteiten maakten, hebben hier-

over een brief ontvangen. 

Per direct moeten de reclame-uitingen

aan de nieuwe regels voldoen! De ge-

meente vindt het belangrijk dat recla-

me past in het straatbeeld en dat het

de omgeving niet verstoort. 

Toegestane tijdelijke reclameaandui-

dingen zijn driehoeksborden/sand-

n spandoeken om een

binnen de

Meer dan twintig jaar aankondigingtraditie is per direct verdwenen

J.C.C. Flophouse in Toldijk teleurgesteld

int moest
Fl phouse haalden de borden weg die al meer dan twintig ja-

n hun activiteiten.

voorbeeld landelijke collectes is ook

toegestaan. De borden en spandoeken

hebben een maximale grootte en er

moet een vergunning worden aange-

vraagd voor maximaal 4 weken. Wild-

plakken (het aanplakken van posters

en aankondigingen op bijvoorbeeld

straatmeubilair, schakelkasten etc.) is

illegaal. De afdeling Veiligheid, ver-

gunningen en handhaving ziet op de

naleving van het reclamebeleid toe.

Precies één week voordat het spekta-

kel in Toldijk begint met de Blagen-

rock, moesten alle borden zijn wegge-

haald. Ook de op schakelkasten ge-

plakte posters moesten worden verwij-

derd, maar dat konden de vrijwilligers

begrijpen. 

Voor de borden is het toch anders.

Jeugdsoos Flophouse gebruikte al

meer dan twintig jaren deze zelfde

borden voor de aankondiging van het

Lentefeest, het Normaalweekeind en

de Uitluiweek. En al deze jaren ston-

den de borden op dezelfde plekken, op

particuliere terreinen. 

“Het is onbegrijpelijk, dat die jaren-

lange traditie er nu niet meer is!”.

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

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

Telefoon 06-22099960

hk@gmail.com

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

Zelhem

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

Bronckhors t Zu id

Eerste lustrum Vitalisé

GARAGEBEDR
IJF

TTEEEERRIINNKKG

Woensdag 4 juli 2007

32e jaargang no. 4
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Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp

1 1 2

Zaterdag 23 juni 2007

24e jaargang no. 19

Tijdens de Consumentendag staat va-

kantieland Frankrijk centraal, zo pre-

senteert Gall en Gall een heerlijke wijn

voor de zomerse avonden, de bakkers

Van Zuijlen en Van Asselt bakken geza-

menlijk een bijzonder gevuld Frans

borrelbrood en de restaurants laten

heerlijke amuses voorbij komen, uiter-

aard vers bereid op het kook en bak-

plein. Maar dat is nog niet alles, de vak-

mensen van Marcel de Groenteman,

Ton Snacks, Pannenkoekenhuis Het

Brave Beertje en Super de Boer Stein

zorgen met diverse lekkernijen voor

een perfecte aanvulling. Dus maak op 1

september ruimte in de agenda en kom

gezellig genieten en proeven tijdens de

Warnsveldse Consumentendag!!

Vive la France door de 

Warnsveldse Versondernemers

Dat wordt het thema van de Warnsveldse versondernemers tijdens de

Consumentendag op zaterdagmiddag 2 september aanstaande. Iedereen

is in voorbereiding op de aanstaande zomervakantie, en zoals zovaak, is

deze al voorbij voor je er erg in hebt. Gelukkig laten de Warnsveldse on-

dernemers dat heerlijke gevoel terug komen! De verswinkels en restau-

rants hebben namelijk veel te bieden om heerlijk te genieten en te ont-

spannen. Dagelijks worden met zorg de verste en lekkerste ingrediënten

bereid en klaargezet voor smakelijke producten.

Klanten ontvingen bij elke besteding

an boodschappen en bij

t n een Su-

de Boer monopoly actie
Een actieve club vrijwilligers van de af-

deling Stadsbeheer is met veel enthou-

siasme begonnen met de bouw van

een Gondel. De werkzaamheden in de

loods,die iedere dinsdagavond plaats-

vinden vorderen gestaag. Nu zijn we

zover dat je kunt zien wat het gaat

voorstellen. Wij gaan ervoor om met

de andere bouwers een mooie vaart te

laten zien op 31 augustus en 1septem-

ber.

Gondelvaart

Voor de tweede keer gaat stads-

beheer van de Gemeente Zutphen

meedoen met de Gondelvaart in

Warnsveld.

10.79 799

Grolsch

bier

Krat 24 pijpjes

van €10,59

voor €8.
79

Alleen geldig bij 

SdB Leesten
en

SdB gebr. Stein

van ma 25 juni 

t/m zat 30 juni 07

Donderdag 28 juni 2007

66e jaargang no. 26

Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

is niet toegestaan

Donderdag 28 juni 2007

39e jaargang no. 26
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

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

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

ingen

Deze weekk iinn ddee

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

d Beltrumsestraat 49 in Groen-

en geheel nieuwe
maar

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

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

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
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Donderdag 19 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 
15.00 uur - 22.00 uur:kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten
demonstratie brandweer
clown Henkiedemonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong
’S AVONDS

feesttent Bakker: MDe H

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

’S AVONDS
De Herbe

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampio

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!

BIJNA
ALLE
KINDER
MODE
30%
OF MEER 
AFGEPRIJSD

Addinkhof 16

Hoveniersbedrijf 7251 VG Vorden

Telefoon (0575) 55 20 54Kettelerij v.o.f. Fax (0575) 55 19 92

De ideale manier om een bedrijf over te dragen
Nagenoeg veertig jaar heb ik mij, met veel plezier in mijn werk, ingezet voor de
cliënten van Hoveniersbedrijf Kettelerij in Vorden. De eerste jaren in velerlei func-
ties; de laatste dertien jaar als opvolger van de stichters van het bedrijf.
Met de steun van mijn vrouw Ans en van onze medewerkers heeft onze onderne-
ming zich ook in die periode voorspoedig ontwikkeld. Het is, vinden we, tijd om
het bedrijf over te dragen. Dat zal gebeuren op 1 januari 2008 als Harry Wassing,
onze huidige bedrijfsleider, eigenaar wordt van Hoveniersbedrijf Kettelerij.

Henk Loman

Na een opleiding op de Middelbare Tuinbouwschool ben ik ruim twintig jaar werk-
zaam in de praktijk, waarvan zeven jaar als bedrijfsleider bij Kettelerij v.o.f. in
Vorden.
Op 1 januari a.s. neem ik het bedrijf en de leiding over van Henk Loman. Gelukkig
blijven zijn kennis en ervaring ook daarna beschikbaar, omdat hij nog enkele dagen
per week bij ons zal blijven werken. Dat is de ideale manier om een hoveniersbedrijf
over te dragen. En dat is zeker ook in het belang van onze klanten.

Harry Wassing

Graag willen we u tevens, ook namens onze medewerkers, feestelijke Kerstdagen
toewensen en een voorspoedig, gezond en bloemrijk Nieuwjaar.

Henk en Ans Loman / Harry Wassing

ACTIE!�
geldig t/m 28 december 2007

Nr.1 wereldwijd

Nu bij uw dealer:

Ideaal voor het snoeien, het zagen van haardhout en het vellen van bomen tot 30 cm stamomtrek.    
Vermogen 1,3 kW - Cilinderinhoud 30,1 cm3 - Gewicht 3,9 kg - Lengte zaagblad 30 cm

MS 170
Benzinemotorzaag

NU € 199,00
cat. € 239,00

Waag u aan de kracht 
van deze zaag

 Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 – Fax: 0314-38 10 57 – www.pelgrom.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Zutphenseweg 8 • VORDEN • Telefoon (0575) 55 24 26
Markt 27 • ZELHEM • Telefoon (0314) 62 37 06

Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en een gelukkig 2008

OOO PPP RRR UUU III MMM III NNN GGG
op de hele wintercollectie

333 000    ttt ooo ttt    555 000 %%%
kkk ooo rrr ttt iii nnn ggg



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

Clubgenote Jacolien Theijink (15 jr)uit
Markelo die is overgestapt van de -52
kg naar de -57 kg werd 2e. Jacolien ver-
sloeg Melanie de Ruyter (18 jr) van
Hantei uit Oldenzaal in de eerste ron-
de en in de tweede ronde Marjolein
Besnejoi (17 jr) van Judosport Oost En-
schede. In de andere poule van de -57
kg was ter Schegget snel klaar met An-

nemarijn Bosman uit Dronten ge-
volgd door Veenstra van Judosport
Oost Enschede. De finale tussen de bei-
de judoka's van judoschool Leo Bui-
tink werd voortijdig beslist door Berni-
ce ter Schegget met een armklem. An-
ne ter Maat uit Ruurlo werd 3e tot 70
kg en Bram Dil uit Enter pakte de 2e
plaats tot 100 kg.

Bernice ter Schegget (15 jr)
pakt senioren damestitel

Binnen nu en 2 weken zal er bij
ruim 200 verenigingen een brief
met als onderwerp uitnodiging tot
deelname aan de Samenloop voor
Hoop Bronckhorst bezorgd worden.
Wij vragen u hierop alert te zijn en
deze brief te verspreiden binnen
uw vereniging! Mocht uw vereni-
ging - om welke reden dan ook-
geen brief ontvangen of bent u nu
al nieuwsgierig, kijk dan op onze
website www.samenloopvoorhoop-
bronckhorst.nl

Daarop kunt u informatie vinden
over de Samenloop voor Hoop en
hoe u contact met ons kunt op-
nemen. Wij hopen op positieve
reacties en veel aanmeldingen!

Samenloop
voor hoop
Inmiddels zijn we aardig op
dreef met het optuigen van onze
organisatie, nu wordt het tijd
om teams te werven voor de Sa-
menloop voor Hoop Bronck-
horst. Daarvoor proberen we zo-
veel mogelijk verenigingen in
onze gemeente aan te schrijven.

De loop is zowel voor beginnende als
voor de gevorderde lopers bedoeld. De
afstanden die gelopen kunnen wor-
den zijn 5, 10 of 15 kilometer. Het is de
bedoeling dat een en ander in een
sportieve en gezellige sfeer verloopt.
De crossloop vindt plaats op zandwe-
gen en bospaden in de mooie bossen
rondom het voetbalterrein van Voet-

balvereniging Vorden. Na afloop krij-
gen de lopers een consumptie en een
lekkere oliebol. Verder is er muziek
aanwezig en brandt er een sfeervolle
vuurkorf waarbij de toeschouwers
zich kunnen warmen.

Start en finish liggen op de accommo-
datie van de voetbalvereniging Vor-
den, Oude Zutphenseweg 11, 7251 JX
Vorden. Hier is douche- en kleedgele-
genheid aanwezig (www.vvvorden.nl).
Het startschot valt voor de 5 kilometer
om 10.45 uur. De 10 en 15 kilometer
starten om 11.00 uur. Er kan vanaf
09.45 uur ingeschreven worden. Aan
de snelste 3 dames en heren  op elke
afstand worden prijzen in natura uit-
gereikt. Ook aan de laatste dame en
heer per afstand wordt gedacht. Ver-
dere gegevens over de loop zijn terug
te vinden op: www.runners-vorden.nl
of kan er contact opgenomen worden
met Ton ten Have, (0575) 55 28 27 /
tenhave@beweegt.nl

Oudejaars Crossloop Vorden
Op de laatste zaterdag van het jaar,
dit jaar dus op 29 december, wordt
traditioneel de Oudejaars Cross-
loop te Vorden gehouden. Er is de
laatste jaren flink aan de weg get-
immerd en veel publiciteit aan de
loop gegeven. Het aantal deelne-
mers is daardoor de laatste jaren
toegenomen. Dit zijn niet alleen
plaatselijke lopers, maar ook lo-
pers uit de wijde omgeving hebben
de weg naar Vorden gevonden om
te genieten van het mooie parkoers
en de gezellige sfeer die er tijdens
de crossloop heerst.

Bij de Masters stonden de meeste RTV-
ers aan het vertrek. Na een levendige
koers ging Jan Grootkarzijn als eerste
over de streep. Tweede werd Brian te
Veldhuis en Johnny Lammertink werd
derde. Beste RTV-er was Rudi Peters
met een elfe plek. Peter Makkink werd
13e, Garjo Kamphuis 15e, Hans Rein-
tjes 16e, Erik Bouwmeester 17e, Bert
Kromkamp 23e en Frans de Wit 25e. 
Bij de Elite ging de overwinning naar
RTV-er Richard Sleumer. Rens te Stroet
miste met zijn vierde plaats net het
podium en Jan Weevers werd zesde.
Bij de Amateurs behaalde Martin Wei-

jers een zesde plek. De overwinning
ging hier wederom naar John Slot.

Junior Jeroen Borgonjen werd vierde
in zijn wedstrijd en Joost Berendsen
werd tiende bij de nieuwelingen. Thijs
van Amerongen starte zondag in Bel-
gie in de druivencross van Overijsse.
Deze wedstrijd is een klassieker bin-
nen de crossen. Echter het parcours
was niet echter op het lijf van Thijs ge-
schreven. De ondergrond van hard en
het parcours technisch. Hij behaalde
uiteindelijk een 20e plek.
Op zondag 30 december organiseerd
RTV Vierakker Wichmond de cross
rond het kasteel. De organisatie ver-
loopt goed en er hebben zich al een tal
van renners ingeschreven. 
Alle categorien kent een groot deel-
nemersveld. Er zal veel strijd geleverd
worden rond het kasteel. Bij vriezend
weer zal het parcours zeer snel zijn
en als het nat is zal het een zware
wedstrijd worden.

Veel renners in GOW cross Vorden
Afgelopen zaterdag organiseerde
RTV Vierakker Wichmond een
cross in kader van de GOW compe-
titie. Op het landgoed Kamphui-
zen aan de Wildenborchseweg
stonden ruim honderd renners
aan het vertrek. Daaronder ook
veel renners van de organiserende
vereniging.

Deze voorstelling gaat over de oude
vrek Scrooge die op kerstavond bezoek
krijgt van zijn overleden zakenpartner
Marley. Deze waarschuwt hem om een
ander leven te gaan leiden want an-
ders zal het hem slecht vergaan. 
Om hem te helpen ?stuurt? Marley
hem drie geesten nl. de geest van het
verleden, het heden en het toekomsti-
ge kerstfeest. Dit maakt een diepe in-
druk op de oude man. De duur van de-
ze vertelling is plm. 70 minuten. 

Na de pauze speelt Gery uit zijn trou-
badours voorstelling enige liedjes en
vertelt hij anekdotes in kerstsfeer.
Voor deze gelegenheid wordt de deel
van deze prachtig verbouwde boerde-
rij omgetoverd tot een theater. De eige-
naren Albert Jan Lubbers en Renée de
Fraîture zullen u daar als gastheer/
vrouw hartelijk ontvangen. Er is elk
jaar veel belangstelling voor deze voor-
stelling en er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen. Reserveren is daarom
noodzakelijk. 

U kunt inlichtingen over de voorstel-
ling verkrijgen en reserveren op 0575-
556216 of dekranenburg@planet.nl
De Landgoedboerderij ‘De kranen-
burg’ ligt aan de Bergkappeweg 2 in
Kranenburg (Vorden)

Scrooge & Marley  op 'De Kranenburg'
Op zaterdag 22 (20.00 uur) en zon-
dag 23 (14.30 uur) december speelt
en vertelt Gery voor het 6e jaar
weer op geheel eigen wijze het
wereldberoemde kerstverhaal van
Charles Dickens, Scrooge en Mar-
ley.

De kerstviering duurt van 14.00 tot
16.30 uur en wordt gehouden in het

buurt en verenigingsgebouw achter
de school. Deze viering krijgt een spe-
ciaal tintje. Als u problemen hebt om
er te komen, dan kan er eventueel
voor vervoer gezorgd worden. Hier-
voor kunt u contact opnemen met
Mevr. D. dijkman tel:0573-461393.

Ouderenkerstfeest Veldhoek
De ouderencommissie Veldhoek
verzorgt op zaterdag 22 december
a.s. een kerstviering voor de oude-
ren in en om de Veldhoek.

Bijna 8 miljoen kinderen in het land
naast India, gaan niet naar school.
Zonder school wordt de toekomst van
deze kinderen somber. Veel kinderen
werken op markten, in fabrieken of
helpen bij het huishouden van andere
gezinnen. Lichamelijk is het slopend
voor een kind om van jongs af aan al
te werken.

Maar de kinderen kunnen niet stop-
pen met werken omdat de ouders het

verdiende geld hard nodig hebben.
Om de kinderen weer naar school te
krijgen helpt Unicef.

Unicef wil kinderarbeid niet verbie-
den, omdat het dan verdwijnt naar
een illegaal circuit en dan heeft Uni-
cef er geen grip meer op. Daarom is
Unicef in 1997 een onderwijsprogram-
ma gestart in samenwerking met de
overheid van Bangladesh. Het project
heeft onderwijscentra opgestart om

werkende kinderen 2,5 uur les per dag
te geven, voor of na werktijd. Kinderen
ouder dan 13 jaar krijgen levenslessen
zoals rechten van een kind, hiv en aids
en gelijke rechten voor meisjes. Voor-
lichtingscampagnes zijn opgestart en
via alle media wordt duidelijk ge-
maakt dat kinderen niet moeten wer-
ken.

Unicef heeft tot op heden 345.000 van
de werkende kinderen via de onder-
wijscentra les kunnen geven. In 2009
wil Unicef nog eens 200.000 kinderen
les geven. Om dit te realiseren zijn er
nog 8.000 onderwijscentra nodig. 

Yunio hoopt met haar steun en bijdra-
ge een begin te maken aan de 8.000
onderwijscentra en zo de kinderen
een betere toekomst te geven.

Werkende kinderen naar school

Yunio steunt toekomst kinderen in Bangladesh

Evenals voorgaande jaren heeft Yunio besloten dit jaar geen kerstkaarten
aan externe relaties te sturen, maar een project van Unicef financieel te
steunen. De diensten van Yunio richten zich voornamelijk op ondersteu-
ning van (aanstaande) ouders en hun kinderen via de diensten Yunio
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en peuterspeelzalen.
Hierdoor voelt Yunio zich nauw verbonden met kinderen en heeft er dan
ook voor gekozen een project van Unicef te ondersteunen dat hierbij aan-
sluit: ‘Werkende kinderen naar school’.

Op de open dag kan men terecht voor
informatie, rondleidingen, maar men
kan ook mee doen met groepslessen
workshops. In deze workshop kan ie-

dereen kennis maken met de groeps-
lessen van het sportcentrum. De work-
shop bestaat uit een theoretisch en
een praktijk gedeelte. Hierdoor zullen

de mensen ervaren dat echt iedereen
mee kan doen in de groepslessen op
eigen niveau. Men kan zich hiervoor
opgeven aan de balie. Iedereen die de-
ze dag komt maakt kans op een gratis
lidmaatschap! Voor meer informatie:
Sportcentrum AeroFitt, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 50 01.

Zondag 6 januari

Open dag sportcentrum AeroFitt
Sportcentrum AeroFitt gaat het nieuwe jaar actief beginnen. Op zondag 6
januari is er bij het Hengelose sportcentrum een open dag van 10.00 tot
16.00 uur.
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Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

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

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

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

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

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

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

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

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

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

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

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

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

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

igen programma. 

kinderen zijn

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

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

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

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

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

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

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

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

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

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

takel Toer was een succes!!!

Dinsdag 26 juni 2007

69e jaargang no. 16

Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

wennen, zo ieder apart,

illen mij

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

indje verderop te gaan wonen en dan

de ‘Kranenbarg’ terug

d ze wa-

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

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

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

l i landbouwwerktuigen. Er werd te-

pgevoerd. Daar is het

hij la-

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

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

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!

Dus k
ijk sn

el op

www.contact.n
l

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

Inleveren kopij/advertenties

feestkrant in het gehele
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De organisatie van J.C.C. Flophouse is

teleurgesteld. “Dat er nieuwe regels

moeten komen, kunnen we best be-

grijpen. Maar dat het per direct, mid-

den in het seizoen moet gebeuren?”

aldus een van de bestuursleden. 

Nieuwe regels kunnen in een nieuwe

seizoen beter worden toegepast, vin-

den ze. “Nu was er op zo’n korte ter-

mijn niet eens een sandwichbord be-

schikbaar!”

Burgemeester Henk Aalderink vond

dat de reclame in de gemeente

Bronckhorst steeds opzichtiger werd. 

Daarom werden in april van dit jaar

de eerste plannen voor een nieuw re-

clamebeleid gestart. Dit nieuwe recla-

mebeleid is nu al een feit. 

Bedrijven en organisatoren van evene-

menten, die al jarenlang op eenzelfde

manier reclame voor hun producten

en activiteiten maakten, hebben hier-

over een brief ontvangen. 

Per direct moeten de reclame-uitingen

aan de nieuwe regels voldoen! De ge-

meente vindt het belangrijk dat recla-

me past in het straatbeeld en dat het

de omgeving niet verstoort. 

Toegestane tijdelijke reclameaandui-

dingen zijn driehoeksborden/sand-

n spandoeken om een

binnen de

Meer dan twintig jaar aankondigingtraditie is per direct verdwenen

J.C.C. Flophouse in Toldijk teleurgesteld

int moest
Flophouse haalden de borden weg die al meer dan twintig ja-

van hun activiteiten.

voorbeeld landelijke collectes is ook

toegestaan. De borden en spandoeken

hebben een maximale grootte en er

moet een vergunning worden aange-

vraagd voor maximaal 4 weken. Wild-

plakken (het aanplakken van posters

en aankondigingen op bijvoorbeeld

straatmeubilair, schakelkasten etc.) is

illegaal. De afdeling Veiligheid, ver-

gunningen en handhaving ziet op de

naleving van het reclamebeleid toe.

Precies één week voordat het spekta-

kel in Toldijk begint met de Blagen-

rock, moesten alle borden zijn wegge-

haald. Ook de op schakelkasten ge-

plakte posters moesten worden verwij-

derd, maar dat konden de vrijwilligers

begrijpen. 

Voor de borden is het toch anders.

Jeugdsoos Flophouse gebruikte al

meer dan twintig jaren deze zelfde

borden voor de aankondiging van het

Lentefeest, het Normaalweekeind en

de Uitluiweek. En al deze jaren ston-

den de borden op dezelfde plekken, op

particuliere terreinen. 

“Het is onbegrijpelijk, dat die jaren-

lange traditie er nu niet meer is!”.

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

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

Telefoon 06-22099960

dhk@gmail.com

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

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

HHaallllee

VVeellsswwiijjkk

HHaallllee HHeeiiddee

LLaaaagg KKeeppppeell

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

Bronckhors t Zu id

Eerste lustrum Vitalisé

GARAGEBEDR
IJF

TTEERINKG

Woensdag 4 juli 2007
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Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond
Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp

R 1 1 2

Zaterdag 23 juni 2007

24e jaargang no. 19

Tijdens de Consumentendag staat va-

kantieland Frankrijk centraal, zo pre-

senteert Gall en Gall een heerlijke wijn

voor de zomerse avonden, de bakkers

Van Zuijlen en Van Asselt bakken geza-

menlijk een bijzonder gevuld Frans

borrelbrood en de restaurants laten

heerlijke amuses voorbij komen, uiter-

aard vers bereid op het kook en bak-

plein. Maar dat is nog niet alles, de vak-

mensen van Marcel de Groenteman,

Ton Snacks, Pannenkoekenhuis Het

Brave Beertje en Super de Boer Stein

zorgen met diverse lekkernijen voor

een perfecte aanvulling. Dus maak op 1

september ruimte in de agenda en kom

gezellig genieten en proeven tijdens de

Warnsveldse Consumentendag!!

Vive la France door de 

Warnsveldse Versondernemers

Dat wordt het thema van de Warnsveldse versondernemers tijdens de

Consumentendag op zaterdagmiddag 2 september aanstaande. Iedereen

is in voorbereiding op de aanstaande zomervakantie, en zoals zovaak, is

deze al voorbij voor je er erg in hebt. Gelukkig laten de Warnsveldse on-

dernemers dat heerlijke gevoel terug komen! De verswinkels en restau-

rants hebben namelijk veel te bieden om heerlijk te genieten en te ont-

spannen. Dagelijks worden met zorg de verste en lekkerste ingrediënten

bereid en klaargezet voor smakelijke producten.

Klanten ontvingen bij elke besteding

aan boodschappen en bij

ten een Su-

de Boer monopoly actie
Een actieve club vrijwilligers van de af-

deling Stadsbeheer is met veel enthou-

siasme begonnen met de bouw van

een Gondel. De werkzaamheden in de

loods,die iedere dinsdagavond plaats-

vinden vorderen gestaag. Nu zijn we

zover dat je kunt zien wat het gaat

voorstellen. Wij gaan ervoor om met

de andere bouwers een mooie vaart te

laten zien op 31 augustus en 1septem-

ber.

Gondelvaart

Voor de tweede keer gaat stads-

beheer van de Gemeente Zutphen

meedoen met de Gondelvaart in

Warnsveld.

10.79 799

Grolsch

bier

Krat 24 pijpjes

van €10,59

voor €8.
79

Alleen geldig bij 

SdB Leesten
en

SdB gebr. Stein

van ma 25 juni 

t/m zat 30 juni 07

Donderdag 28 juni 2007

66e jaargang no. 26

Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

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

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

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

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

is niet toegestaan

Donderdag 28 juni 2007
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WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde
Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

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

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

ningen

Deze weekk iinn ddee

Groenlose Gids

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

nd Beltrumsestraat 49 in Groen-

en geheel nieuwe
maar

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

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

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

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

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

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

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANTZ O M E R F E E S T E N  1 9 ,  2 0  E N  2 1  J U L I  2 0 0 7

Donderdag 19 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 
15.00 uur - 22.00 uur:kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten
demonstratie brandweer
clown Henkiedemonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong
’S AVONDS

feesttent Bakker: M lDe H

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

’S AVONDS
De Herber

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampio

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

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

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!

BROOD • KOEK • BANKET

Bakkerij ’T Stoepje

Luxe roomboterstol
(zwaargevuld met krenten, 
rozijnen en zuiver 
amandelspijs) 1000 gram 5.50

Gesorteerde
Kerstkoeken10 stuks 5.50

Compleet
Kerstassortiment

De Valeweide 
Bloemen en planten

20 ROZEN....................................3.99

AMARILLIS 3 STUKS VOOR..5.00

GEMENGD BOEKET..6.99

HELE MAGERE RUNDER OF
HALF OM HALF ROLLADES

500 gram  5,50

VARKENSHAASMEDAILLONS
IN PEPERROOMSAUS 
Panklaar 
Baktijd 8 – 10 min. 500 gram  5,95

PROCUREUR 
ROLLADES 

500 gram  3,65

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

De marktkooplieden van de wekelijkse markt Vorden wensen u 
fijne feestdagen en een gezond 2008. Tot ziens aan de kraam.

HEERLIJKE MANGO’S 3 stuks € 2,00
MAROC CLEMENTINES 40 stuks € 5,00
ZWARE IJSBERGSLA per krop € 0,80
RODE GOUDREINETTEN 4 kilo € 2,50

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT



66Amazon is een band die bestaat
sinds 1994 en in de 90er jaren veel
heeft opgetreden. Na enkele perso-
neelswisselingen en een paar jaar kal-
mer aan te hebben gedaan is anno
2007 de huidige bezetting klaar om
met een vernieuwd repertoire de di-
verse podia te betreden. Het repertoire

bestaat uit Rock, Rock & Roll en stevi-
ge blues. Ook sommige overbekende
klassiekers worden niet overgeslagen.

De bandleden wonen allemaal in de
Achterhoek maar komen oorspron-
kelijk uit alle windrichtingen zoals de
leadzanger Maurice Klootwijk uit Vor-
den, de rest uit Hengelo Gld, Oude
Tonge, Schagen en Groningen en heb-
ben al meerdere jaren podiumerva-
ring. 
66 Amazon zal rond de klok van 21.00
uur met hun optreden beginnen en is
gratis toegankelijk. Tot ziens op don-
derdag 27 december bij café restau-
rant "De Herberg" dorpsstraat 10 te
Vorden

66 AMAZON in het café bij
"De Herberg" in Vorden
66 Amazon staat donderdag 27 de-
cember in het café bij "De Her-
berg"in Vorden. Na hun optreden
tijdens de tweede editie van de Pop-
Rock-avond bij "De Herberg" waren
er zoveel goede reacties op hun op-
treden dat wij deze band voor een
optreden in het café hebben uitge-
nodigd. De tekst van het kerstoratorium is van

Marijke de Bruijne en de muziek van
Anneke Plieger-van der Heide, Peter
Rippen en Chris van Bruggen. Het ora-
torium is opgebouwd uit zes delen te
weten de proloog, de engelenzang, de
herders, de geboorte van Jezus, de
komst van de wijzen en de epiloog.
‘Als appelbloesem in de winter’ wordt
zowel in Vorden als Wichmond gezon-
gen door de Christelijk Gemengde
zangvereniging Excelsior onder lei-
ding van Peter Rouwen. Het koor
wordt voor deze speciale gelegenheid
met een tiental gemeenteleden uit
Vorden en Wichmond uitgebreid. Mir-
jam Berendsen en Maria v.d. Burgt zor-

gen voor de pianobegeleiding. Kees
van Dusseldorp is de organist. Het ker-
storatorium wordt afgesloten door In-
ge Lotterman en Mirjam Mulderij.

In het gedeelte van ‘de geboorte’
wordt ‘Als appelbloesem in de winter’
gezongen. In de middeleeuwen zette
men wel op 6 december een tak van de
appelbloesem in huis om die met
kerst in bloei te hebben. De appel-
boom en de appels waren een symbool
van eeuwig leven, van vernieuwing en
verjonging. Bloesem in de ‘dode’ tijd
van het jaar laat heel duidelijk zien
wat geboorte en vernieuwing, hoop en
belofte inhouden. Voor de engelen-
zang werd Marijke de Bruijne gelnspi-
reerd door het gebed van de Maya’s
waar Roberta Menchu, winnares van
de Nobelprijs voor de vrede in 1992,
haar toespraken vaak besloot met de
woorden ‘ Hart van de Hemel, hart
van de Aarde, laat het licht worden.
Laat de volken vrede kennen en laat
hen gelukkig zijn’.

Kerstoratorium tijdens kerkdiensten
in Vorden en Wichmond
Zondag 23 december wordt in de
kerkdienst in de Hervormde kerk
te Vorden de Kerstoratorium ‘Als
appelbloesem in de winter’ gezon-
gen en vervolgens zondag 30 de-
cember in de Hervormde kerk in
Wichmond. Beide diensten begin-
nen om 10.00 uur.

De laatste selectie dressuur wedstrijd
voor de pony's om Het Kring Kampi-
oenschap en de uitzending naar de Re-
gio (Gelderse) kampioenschappen is
inmiddels verreden. De selectieproce-
dure omhelsde 3 wedstrijden welke
verreden werden in Laag Soeren op 14
oktober jl, in Gorssel op 17/18 novem-
ber jl. in Brummen op 16 december. jl.
De Kring waar de Rijver. en Pony club
de Graafschap onder valt behelst de
verenigingen uit Twello, Wilp, Em-
pe,Voorst, De Steeg, Loenen, Eerbeek,
Eefde, Gorssel en Vorden. Het is dus
best een hele prestatie om uitgezon-
den te worden naar het Regio Kampi-
oenschap. 

Ymke Woerts heeft zulke goede proe-
ven gereden dat het haar gelukt is om
uitgezonden te worden naar het Regio
Kampioenschap. Dit kamp. vindt
plaats in Barchem op 16 febr. 2008. Zij
rijdt in de klasse B , cat. AB met de po-
ny Lady en behaalde in Laag Soeren

186 punten een 3e plaats Gorssel 198
punten een 1e plaats Brummen 184
punten een 4e plaats.                             

Linda Berenpas is ook geselecteerd
voor de Regio kampioenschappen met
de pony Raspoetin in de klasse L1 cat.
DE. Deze kampioenschappen worden
verreden in Putten ook op 16 febr.
2008. Zij werd zelfs Kringkampioene
in haar klasse! Linda reed in Laag Soe-
ren 207 punten, 1e plaats, Gorssel 203
punten, 1e plaats, Brummen 188 pun-
ten, 3e plaats. In deze klasse werd Hes-
ter Slegt met de pony Hoppenhof's S
aangewezen als reserve.

Sietske Rouwenhorst met lady heeft in
de L2 Cat. AB met twee van de drie se-
lectiewedstrijden meegedaan. 

Zij reed in Laag Soeren 172 punten en
in Brummen 184 punten, 1e plaats.
Ook zij mag de ponyclub vertegenwoor-
digen op het Regiokamp. in Putten.

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

Succesvolle Speedowedstrijd voor
de Berkelduikers
Jeugdselectie en Junioren van de Ber-
kelduikers hebben met succes de twee-
de Speedo wedstrijd van dit seizoen
gezwommen. 23 zwemmers zwom-
men elk twee afstanden. Van deze 46
starts werden maar liefst 32 tijden ver-
beterd, voor velen al weer een sprong
vooruit sinds de Minioren Opstap wed-
strijd van vorige maand. Door de keu-
ze van de zwembond om verplicht
meer vlinder- en wisselslag te laten
zwemmen op jongere leeftijd, moeten
verenigingen helaas een aantal zwem-
mers thuis laten. De wedstrijd wordt
hierdoor wat minder druk bezocht. 

Voor de toch wel grote groep Berkel-
duikers was het evengoed een gezelli-
ge wedstrijd Er wordt veel met elkaar
meegeleefd en aangemoedigd, tech-
nieken en tijden worden uitgebreid
met elkaar besproken en geheel in
sfeer zaten we dit keer in het groenlo-
se zwembad gezellig rondom een
goed versierde kerstboom. De Junio-
ren ( 12 jaar) wisten iedereen weer te
verassen , Lotte Eising zwom een for-
midabele 200 vlinder waarmee zij
zich alvast voor de Gelderse Zomer
Kampioenschappen heeft geplaatst.
Ook Merel Wilgenhof heeft haar tijd
voldoende verbeterd om zich te op de-
ze afstand te plaatsen. Op de 200 rug
wisten allen ruim hun tijd te verbete-
ren, de drie dames elk zelfs met meer
dan 10 seconden.

UITSLAG:
100 vrij 7 en 8 jaar: 1e Kim Nijland, 3e
Esmee Vrieling, 4e Melissa Hoentjen,
allen een flinke tijdsverbetering.
100 vrij 9 jaar: 2e Loes vd Linden, 3e Ni-
na Verweij.
100 vrij 11 jaar: 2e Niels Tjoonk, goede
tijdsverbetering voor Thomas Achter-
eekte.
100 schoolslag: 2e Luuk Nijland, goede
tijdverbetering : Thomas Luchies, Nick
Bongers,Torben Lammerdink,Emiel
Eising en Irjan Brummelman.
100 rug 7 jaar: 1e Kim Nijland. 100 rug
9 jaar: 2e Loes vd Linden, 3e Nina Ver-
weij.
50 vl. 1e Luuk Nijland, 3e Irjan Brum-
melman, prima tijdsverbetering voor
Martij Cai.
200 vrij: 1e Judith Wentink, 4e Bernice
Jager
100 wisselslag, 1e Marlieke Scholten,
2e Judith Wentink,mooie tijdsverbete-
ring voor Thomas Luchies 
200 wisselslag: 2e Niels Tjoonk, uitste-
kende tijdsverbetering voor Harmen v
Middelkoop en Sjoerd Teunissen en
Thomas Achtereekte.
200 vlinderslag, junioren.1e Lotte Ei-
sing, 3e Merel Wilgenhof.
200 rug junioren. 2e Merel Wilgenhof,
3e Lotte Eising, 4e Milou Tjoonk, 
bij de jongens haalde  Daan Nijland de
3e plaats.

Recreanten Berkelduikers halen goede
tijd op tweede 4 kamp wedstrijd.

Je kunt nu eenmaal niet altijd winnen
en hoewel het erg spannend was, kon-
den de Berkelduikers dit keer Proteus
uit Twello niet voor blijven. Goed ge-
zwommen hebben de jeugdige recre-
anten wel degelijk. Van de 24 starts
werd 21 keer de eigen tijd flink verbe-
terd. 

Opmerkelijke records werden er gele-
verd door: Robin Kaptein, Salome
Prakke, Gideon Prakke, Mirte Brum-
melman, Aline Bosch en Lisette Vis-
beek. In de zweedse estafette maakten
Demi, Robin, Frank, Salome, Victor,
Edwin, Marije en Aline er een super-
spannende strijd van waarbij de Ber-
kelduikers onder luid gejuich van de
supporters, als eersten aantikten. Dit
leverde de volle 8 punten op, maar dat
bleek niet voldoende om in deze 4-
kamp wedstrijd bovenaan te blijven
staan. 
De stand is nu als volgt:
1 Proteus Twello met 81 punten
2 Berkelduikers Lochem met 66 pnt.
3 Brc Borculo met 50 punten
4 Abs Bathmen met 49 punten.
Er volgen nog twee 4-kamp wedstrij-
den. De volgende op 2 februari en de
laatste op 30 maart.

De totale uitslag staat op 
www.berkelduikers.nl

Z w e m m e n

Dit feest begint om 19.00 uur in de
Hervormde kerk van Vorden. Iedereen,
jong en oud, is hierbij van harte uitge-
nodigd. Er wordt medewerking ver-

leend door het gezamenlijk jeugd-
werk en de muzikale medewerking
wordt verzorgd door: Hennie Reind-
sen & Kees van Dusseldorp.

Een heel fijn Kerstfeest gewenst na-
mens: de Hervormde en Gereformeer-
de nevendiensten en het clubwerk.

Kinderkerstfeest 2007
Ook dit jaar is er op Kerstavond 24
december een gezellige Kerstvie-
ring  voor de kinderen.

De DASH mini's zijn voorzien van nieuwe shirts door sponsor Yvonne
Modespeciaalzaak voor de Jeugd.

DASH mini's voorzien
van nieuwe shirts

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Afgelopen week kwamen er twee
teams van Flash in actie.

Recreantenteam
Het recreantenteam speelde een zwa-
re wedstrijd tegen LBC uit Lichtenvoor-
de. Geeske Menkveld viel daarbij in
voor Beppie Menkveld. De twee heren-
enkelspelen waren zeer spannend.
Frans van Gils verloor nipt in twee
sets, de tweede met 24-22. Theo Hun-
tink wist zijn partij echter te winnen
met 21-19 in de derde set. Apsie van
Dijk en Geeske hadden het moeilijk in
hun enkelspel. De tegenstandsters wa-
ren beiden zeer goed. 

De twee damesenkelspelen gingen
dan ook verloren. De dubbels gaven
een zelfde beeld. De heren speelden
een spannende driesetter. Helaas ging
de derde set met 21-17 verloren. Apsie
en Geeske konden hun dubbel niet
winnen. Ook beide mixen wist Flash
niet te winnen waarbij Theo en Apsie
nog wel een goede driesetter speelden.
Flash-LBC: 1-7

Jeugdteam 1
Het eerste jeugdteam speelde haar
wedstrijd van zondag 16 december
vooruit op donderdag 13 december
omdat Ilse van Dijk en Erik van Hoffen
op die zondag op een toernooi in Di-

dam mochten acteren. Gespeeld werd
in en tegen Doesburg. De jeugd van
Flash bleek letterlijk en figuurlijk "een
maatje te groot". 

Er werd makkelijk gewonnen door Ve-
ra Velhorst, Ilse van Dijk, Erik van Hof-
fen en Carlos Waenink. In het meisjes-
dubbel werd het zelfs te makkelijk op-
genomen waardoor de 2e set verloren
ging, maar dat werd snel hersteld met
een 21-5 winst in de derde set. 
Doesburg-Flash: 0-8

Toernooi Didam
In Didam werd een groot toernooi ge-
speeld van de regio Oost. Erik van Hof-
fen en Ilse van Dijk namen voor het
eerst deel aan een dergelijk toernooi
en deden het niet onverdienstelijk. Zij
speelden samen het mixed onderdeel
en kwamen daarnaast allebei uit in
het enkelspel onder 15 jaar. In het
mixedspel moesten Erik en Ilse de
schroom nog een beetje van zich af-
spelen. 

De tegenstanders bleken net wat beter
op elkaar ingespeeld en communi-
ceerden beter met elkaar. In het enkel-
spel wisten beiden wel een partij te
winnen en werd er in de andere partij-
en ook goed gespeeld. Zo verloor Ilse
maar met twee keer 21-17 van de als
nummer 3 geplaatste speelster.

B a d m i n t o n

Uitslagen van de op maandagavond
10 december gespeelde wedstrijden
in het Dorpscentrum te Vorden: 

Groep A:
1. Mw. van Gastel/Walter Kilian 63,54%
2. Mw. Vruggink/Dhr. Vruggink 59,03%
3. Mw. Gerichhausen/Dhr. Hissink
53,47%

Groep B:
1. Mw. Oldenhave/Stehmann 59,03%
2. Mw./Dhr. Koekkoek 57,64%
3. Mw. de Greef/Dhr. de Greef 56,94%

De uitslagen van de op woensdagmid-
dag 12 december gespeelde wedstrij-
den in het Dorpscentrum te Vorden:

Groep A:
1. Mw. Hoftijzer/Mw. Vruggink 64,06%
2. Mw. Thalen/Dhr. Thalen 61,98%
3. Mw. van Gastel/Hendriks 57,81%

Groep B:
1. Mw. v.d.Berg/Mw. Nulden 67,36%
2. Mw. Eijerkamp/Mw. Kriek 52,08%
3. Mw. Beekman/Mw. Jansen Vrelling
51,39%

B r i d g e

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!
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bij de Hengelose ondernemers

Wij wensen u fijne feestdagen!
Graag tot ziens in Hengelo, ook in 2008 hèt winkelcentrum van Bronckhorst!

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

GEZAMENLIJK GENIETEN BIJ AH HENGELO

GRAND MARNIER
likeur

fles 70 cl nu 18.99

VARKENSFILET ROLLADE
NATUREL OF GEMARINEERD

kg nu 8.99

AANBIEDING
GELDIG ZONDAG
23 DECEMBER:

GROLSCH BIER
PIJPJES
krat 24 flesjes 6.99

max. 6 kratten per klant

AH EXCELLENT
LUXE VISSALADE
MET ZALM, FOREL EN GARNALEN

schaal 950 gram 12.99

OPENINGSTIJDEN ROND
KERST!

VRIJDAG 21 DECEMBER
8.00-21.00 UUR

ZATERDAG 22 DECEMBER
8.00-18.00 UUR

ZONDAG 23 DECEMBER
9.00-17.00 UUR

MAANDAG 24 DECEMBER
8.00-18.00 UUR

DINSDAG EN WOENSDAG
GESLOTEN
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Het concert wordt geheel belangeloos
georganiseerd door Erik Nengerman
en Chantal Hendriks. Zij zijn in hun

omgeving, als zovelen, geconfronteerd
met de grote gevolgen van kanker en
hartkwalen. Met dit initiatief willen ze
een mooi bedrag voor beide goede doe-
len bijeen brengen. Kinderen tot 6 jaar
gratis; kinderen tussen 6 en 12 jaar be-
talen de halve prijs. Kaarten in de voor-
verkoop bij Super de Boer (Leesten, De
Brink en Vorden), Cecil Damesmode
aan de Beukerstraat in Zutphen en La-
mers Turnmode aan de Spittaalstraat
in Zutphen. Het concert begint om
20.00 uur; zaal open vanaf 19.30 uur.
Voor meer informatie: 
www.two-gather.nl

Benefietconcert Two Gather & Friends
In het Dorpscentrum in Vorden
wordt op zaterdag 22 december het
benefietconcert Two Gather &
Friends gehouden. Vanaf 20.00 uur
treden diverse musici en artiesten
op, waaronder Two Gather, Van
Dam & Van Dijk, Heart Beat Drums
en de Vocal Group Eigen Wijs. De
opbrengst van deze rookvrije
avond gaat naar KWF Kankerbe-
strijding en de Hartstichting.

Hermien Berkelaar is geboren en geto-
gen in Toldijk. Het huis aan de Schi-
phorsterstraat is haar geboortehuis,
waar haar ouders een boerenbedrijf
en veehandel hadden. “Ik wilde altijd
handwerkjuf worden,” vertelt ze.
“Maar ik kreeg verkering met een
boer. En ik was enig dochter. De boer-
derij en de veehandel van mijn ouders
werden overgenomen door mijn
man.” Ze kregen een zoon en hebben
nu een kleinzoon. Hermien Berkelaar
was altijd creatief bezig. In 1983 start-
te ze met het geven van cursussen. “De
eerste 20 jaar was dat kantklossen en
andere handwerktechnieken, zoals zij-
de schilderen en beren maken. Maar
ook pentekenen,” legt ze uit. “Ik ging
steeds met de tijd mee.”

Op de boerderij is al jaren geen vee
meer, maar echtgenoot Bennie zit nog
wel in de handel. De leeggekomen
koestal kon daarom 10 jaar geleden
worden verbouwd tot cursusruimte. 
Het maken van beelden doet ze nu al-
weer acht jaar. De eerste jaren van tex-
tiel en nu steeds meer van Papidoe
modelleerpoeder op houtbasis. Dit
materiaal biedt een voordeel ten op-
zicht van bijvoorbeeld werk van klei,
want het kan gewoon naar buiten, het
vriest niet stuk.

De beelden bestaan uit een frame van
elektriciteitsdraad, waaromheen met
aluminiumfolie het model wordt gec-
reëerd. “Aluminiumfolie kan goed in
model worden gebracht, het neemt
geen vocht op en zet niet uit,” vertelt
Hermien aan de hand van een model
in wording. “Je kunt zo heel goed een
model maken.”

Met schilderstape wordt het hele mo-
del daarna ingetapet om het model
sterker en gladder te maken. Nu kan
het boetseren met de modelleerpoe-
der beginnen. Tijdens het boetseren
wordt het beeld in model gebracht en
zo nodig glad gemaakt, waarna het

werk moet drogen. “Het drogen is be-
langrijk en moet de tijd krijgen,” al-
dus Hermien Berkelaar. “Ook voor de
beelden die ik in opdracht maak geldt
dat. Dit proces kun je niet versnellen,
je zult geduld moeten hebben.”
Als het werk goed droog is, kan het
met de verharder worden nabewerkt.
Dit zorgt voor een waterdichte laag,
vergelijkbaar met plastificeren. Tot
slot wordt met een zwarte of andere
donkere verf het beeld beschilderd en
tijdens het napoetsen, ‘brushen’ hier-
van, ontstaat de bronsuitstraling. Ook
wit verven en daarna patineren be-
hoort tot de mogelijkheden, er ont-
staat dan een beeld met een geheel an-
dere, enigszins antieke, uitstraling.
De beelden van Hermien Berkelaar
zijn erg geliefd. Ze bezocht de laatste
tijd vele markten en verkocht goed.
“Ik moet weer nieuwe beelden ma-
ken,” zegt ze lachend met een lijstje in
de hand. “Dan kan nu goed, want ik
heb in december geen workshops.”

Ze maakt koeien, varkens, schildpad-
den, olifanten, slakken, kippen, dans-
paren, vogels, figuren met kandelaar-
tjes en nog veel meer. In opdracht
maakte ze vele andere modellen, zoals
voor een bibliotheek een serie lezende
mannetjes en vrouwtjes. “Dat was
heel leuk om te doen,” vertelt ze en-
thousiast. “En ze zijn toch allemaal
verschillend geworden, de gezichtjes
hebben een eigen gezichtsuitdruk-
king.” Ze maakte een hond voor op
een graf, evenals een grafwerk. Maar
ook beelden van André Hazes en Rob-
bie Williams maakte ze vanaf foto
voor fans. 
Naast het maken van eigen werk, geeft
ze ook workshops, van september tot
december en van januari tot mei. Hier
kunnen belangstellenden zich voor op-
geven. Aan de Workshop Beelden kun-
nen 6 personen per keer deelnemen.
“Voorheen waren het er zelfs negen,”
vertelt Hermien. “Maar die maakten
dan allemaal hetzelfde beeld. Nu wil-

len ze dat niet meer, iedereen wil een
eigen beeld maken. Dan heb ik meer
tijd per workshopper nodig.”

De Workshops Beelden worden be-
zocht door dames en heren. Van tevo-
ren komen deze kijken wat ze willen
gaan maken, zodat Hermien de voor-
bereidingen kan treffen. Ze maakt de
geraamtes van elektriciteitsdraad en
zet deze op steen, dit is de standaard
of sokkel. De workshoppers nemen
vervolgens twee rollen aluminiumfo-
lie mee naar de eerste les. Deze avond
wordt deze gebruikt om het model te
maken en in te tapen. De tweede
avond kan dan worden geboetseerd
met de modelleerpoeder. De laatste
avond wordt de verharder aange-
bracht en met de meegenomen föhn
droog geföhnd. Tenslotte nog verven
en ‘brushen’ en het beeld is klaar om
mee te nemen.

De Workshop Reliëfschilderij duurt
een avond. Hier wordt van polytex met
bijvoorbeeld zaagsel en kleurpoeder
een schilderij gemaakt. Tijdens de zo-
merworkshops kunnen groepen aan
het werk met een zelfgekozen tech-
niek. Volgende zomer bijvoorbeeld
wordt als onderdeel van een familie-
uitje een klomp versierd met textiel
en verharder. Tot slot kunnen work-
shops ook op locatie gegeven worden,
zoals bij een avond van (vrouwen)ver-
enigingen en dergelijke.

Hermien Berkelaar, Beelden en Work-
shops, Schiphorsterstraat 5A, 7227 NG
Toldijk, telefoon (0575) 441263, b.g.g.
(06) 18280278.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Hermien Berkelaar Beelden en Workshops

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur,; Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur,; Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Hermien Berkelaar zal tijdens de Kunst10Daagse haar beel-
dengalerie openstellen, waar eigen werk zal worden geëxposeerd. Zij zal
aan het werk zijn en belangstellenden kunnen zo zien hoe de beelden
worden gemaakt.

Beelden van Hermien Berkelaar.

Met het vertonen van de dvd ‘Bronck-
horst, beleef ‘t’ kregen de bezoekers
een voorproefje van de activiteiten en
voorzieningen die er zijn in de ge-
meente. Vervolgens werd het college
van burgemeester en wethouders en
de gemeentesecretaris voorgesteld aan
de nieuwe inwoners. Bij binnenkomst
hadden de bezoekers al een overzicht
gekregen over de portefeuilleverde-
ling van het college. Marja Nenger-
man, van de afdeling communicatie
en voorlichting, stelde vragen aan het
college waar de gemeente mee bezig
is, hoe de gemeentelijke organisatie
werkt en waar de gemeente haar in-

woners mee van dienst kan zijn. Hier-
na konden de aanwezigen vragen stel-
len waar veel gebruik van werd ge-
maakt. 

Specifieke informatie kregen de be-
zoekers bij de kraampjes waar mede-
werkers van verschillende afdelingen,
organisaties en politieke partijen aan-
wezig waren. Veel ‘nieuwe Bronckhor-
sters’ lieten zich informeren en na-
men folders mee om thuis nog eens
door te lezen.

Annemarie Willemse (28) is een van
de nieuwe inwoners en woont nu

ruim een half jaar in de Veldhoek.
Daarvoor woonde ze 21 jaar in Kilder.
“Ik vind het in de Veldhoek heel fijn
wonen. Veel vrijheid, bos, ruimte en ik
heb een tuin”, zegt ze enthousiast.
“De informatiebijeenkomst vind ik
een goed initiatief. Natuurlijk kan
niet alles aan de orde komen, maar
het was een nuttige avond”. 

Gerrit Bruil (41) is geboren in Zelhem
en heeft daar 22 jaar gewoond. Hij
ging naar Doetinchem, maar na zes-
tien jaar keerde Gerrit terug naar Zel-
hem waar hij nu weer een jaar woont.
“Het bevalt mij goed in Zelhem”, zegt
hij opgewekt. “Het is er gemoedelijk”.
Over de bijeenkomst was hij tevreden.
“Er was goede informatie en er werd
duidelijke uitleg gegeven”.

Veel belangstelling informatieavond 
voor nieuwe inwoners Bronckhorst

Afgelopen dinsdag organiseerde de gemeente Bronckhorst een speciale
informatieavond voor nieuwe inwoners. Het gemeentekantoor was tot de
laatste plaats bezet. Zo’n 150 nieuwkomers bezochten de bijeenkomst.

Nieuwe inwoners van Bronckhorst luisteren aandachtig op de informatieavond.

De kerstloop is een wandeling van on-
geveer 2 km en zal vol zitten met mu-
ziek, kunst en cultuur. Gepast schoei-
sel is voor deze wel een aanrader. In en
rond de kinderboerderij is een veelzij-
dige kerstmarkt ingericht met mooie
afwisselende stands op gebied van kin-
derspeelgoed, kerstattributen en eten
en drinken. De kerstmarkt is volledig
overdekt en verwarmd. 
De kinderkerstroute is een looproute

op het terrein van de kinderboerderij
die toegespitst is op de jeugd tot 12
jaar. Beide looproutes kunnen gelo-
pen worden zowel als het nog licht is
als in het donker naar gelang het tijd-
stip. De kinderroute is wel verlicht zo-
dat dit een mooie sfeer uitademt. Aan
het einde van beide looproutes komt
men de schaapherders met hun kud-
de tegen alsmede de drie wijzen uit
het oosten. Deze drie wijzen zullen de
weg wijzen naar de kribbe die natuur-
lijk in de levende kerststal staat. Als
een levende kerststal ergens uit de voe-
ten komt is het wel op een boerderij.
Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldse-
weg 5 in Bekveld nabij Hengelo. 

Voor verdere info bel (0575) 46 28 28
of kijk op www.feltsigt.nl

Bekveld in het Licht
Bekveld in het licht wordt gehou-
den op 22 en 23 december a.s. en is
een veelzijde kerstevenement met
onder andere een kerstloop, kerst-
markt, levende kerststal en een
kinderkerstroute. Ook de dieren
van Kinderboerderij Feltsigt zijn
natuurlijk te bezichtigen.

De christelijke-maatschappelijke vrou-
wenbeweging Passage afdeling Henge-
lo, houdt op woensdag 19 december
een kerstviering. 
De aanvang is om 19.45 uur in Ons
Huis. Aan de kerstviering wordt mede-

werking verleend door het ‘Passage-
koor’ en enkele leden. 

De nieuwjaarsontmoeting wordt ge-
houden op 3 januari om 14.00 uur in
Ons Huis.

Kerstviering Passage afdeling Hengelo

Het bestuur van de Diocesane St. Gre-
goriusvereniging in het Aartsbisdom
Utrecht heeft een Kerkelijke onder-
scheiding op muziekgebied toegekend
aan: de heer Henricus Augustinus Ma-
ria Stapelbroek, b.g.v. zijn 25-jarig
koorjubileum de eremedaille Sint Gre-
gorius in zilver en aan de heer Wilhel-
mus Johannes Beulink, b.g.v. zijn 40-ja-

rig koorjubileum de eremedaille Sint
Gregorius in goud. 

Deze onderscheiding wordt verleend
vanwege hun verdiensten voor de Ka-
tholieke Kerkmuziek in Nederland,
tentoongespreid binnen het Kerkkoor
van de parochie Sint Jan de Doper te
Keijenborg.

Onderscheiding voor kerkkoorleden



Apotheek Hummelo en Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1F

6997 AA Hoog Keppel
tel.: 0314-381129

www.apotheekhummeloenkeppel.nl

H
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Ben je op zoek naar een leuke baan in een gezellig gezondheidscen-

trum in de Achterhoek? Dan is dit je kans!

Ter versterking van ons enthousiaste apotheekteam zoeken wij per

direct een 

APOTHEKERSASSISTENTE  

16-20 uur per week

voor in elk geval de woensdag

Is het volgende op jou van toepassing:

• je kunt op woensdag werken

• je bent in het bezit van het diploma apothekersassistente

• je vindt het leuk om in teamverband te werken

• je hebt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan

Dan ben jij degene die wij zoeken!

Schrijf, bel of e-mail naar:

Apotheek Hummelo en Keppel

t.a.v. Mevr. M. Waardenburg, apotheker

Burg. van Panhuysbrink 1F

6997 AA Hoog Keppel

Tel. 0314-381129

e-mail: apotheekhummeloenkeppel@ezorg.nl



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig op woensdag 19 december van 18.00 tot 22.00 uur 2007. Week 51

OPENINGSTIJDEN:
www.supercoop.nl

Leeuwerikstraat 2
Ruurlo

MAANDAG T/M DONDERDAG: 8.00 - 20.00 UUR
VRIJDAG: 8.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG: 8.00 - 20.00 UUROPENINGSTIJDEN:

Grootste keuze, kleinste prijzen!

DE GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT VAN RUURLO!

moonlightshoppen bij
Kom op woensdag 19 december van 18.00 tot 22.00 uur

Vanaf 18.00 uur elk uur superaanbiedingen!

schitterende
prijzen!

Bovendien maakt u kans op

Heerlijke proeverijen!

demonstraties
Er zijn diverse

kerstsfeer!

En er is ook muziek...
kortom de winkel is volop in

19.00 tot 20.00 uur 20.00 tot 21.00 uur

krat 24 flesjes à 300 ml
Van 1199

kistje ca. 2,2 kilo

per stuk
Van 349

kilo
Van 759

Warsteiner bier

gourmetschotel

mandarijnenvers uit eigen oven

appeltaartje

1.99

21.00 tot 22.00 uur

8.98

3.99

verse kipfilet
2 pakken à 
4 flessen à 
1500 ml naar keuze
van 792

2 halen =
1 betalen!

2 halen =
1 betalen!

Actieprijs per liter 33

Crystal 
Clear

Pepsi, Sisi
of 7-Up
2 pakken à 
4 flessen à 
1500 ml naar keuze
van 920

Actieprijs per liter 38

4.60

1.99

6.49 
De gehele avond

pak 1500 ml naar keuzevan 149

Sisi Frizzr

We hebben deze avond een demonstratie van Sisi Frizzr.

0.99

Dit uur 1 euro 
extra korting op 

dit folderaanbod.

Actieprijs
per liter 90 

Actieprijs
per liter 66 

3.96

kilo
Van 1398

18.00 tot 19.00 uur

2 pakken à 12 rollen
Van 498

Markant toiletpapier

2.49

2 halen= 
1 betalen!

2 zakken à 18 pads naar keuze
Van 338

Douwe Egberts
Senseo koffiepads

2.49

2 zakken!

kerstster

GRATIS!
De hele avond ontvangt u bij aankoop van 

30 euro aan boodschappen een

Proef het verschil

D e z e  w e e k  o n t v a n g t  u  d e  K e r s t s p e c i a l !



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en

economische ontwikkeling, Financiën

en belastingen,  Openbare werken,

Bestuurs- en managementonder-

steuning en Facilitaire ondersteuning)

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 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 51, 18 december 2007

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de
nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2008 om 20.00 uur bij
Restaurant de Gouden Karper, Dorpsstraat 9 in Hummelo.
Alle inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven zijn
van harte welkom. Een prima gelegenheid om in
ongedwongen sfeer onder het genot van een hapje en een
drankje (nader) kennis te maken en het elkaar beste toe te
wensen. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de
'Vrijwilliger van het jaar' bekend gemaakt en worden de
kampioenen uit onze gemeente gehuldigd.

Wij heten u graag van harte welkom op 7 januari!

Met vriendelijke groet,

Henk Aalderink, burgemeester

Nieuwjaarsreceptie
op 7 januari a.s.

Gemeente open

tussen kerst en

oud en nieuw

Alle afdelingen van de gemeente
Bronckhorst zijn tussen kerst en
oud en nieuw, op donderdag 27 en
vrijdag 28 december 2007 geopend.
De maandagen voor kerst, 
24 december en oudjaarsdag, 
31 december, is de gemeente
gesloten. Uitsluitend voor aangifte
van geboorte of overlijden is de
afdeling Publiekszaken op de
maandagen 24 en 31 december
van 8.30 tot 9.30 uur geopend.

Op woensdag 2 januari 2008 zijn wij
u vanaf 10.00 uur graag weer van
dienst.

Op officiële feestdagen wordt er
geen huishoudelijk afval
ingezameld. Valt de inzameldag van
uw groene of grijze container op een
feestdag? Dan verschuift deze naar
eerder of later in die week. Ook met
de komende kerstdagen en
nieuwjaarsdag is dit het geval. 
Met de drukke feestdagen kan het
vervelend zijn een inzameling te
missen, let u daarom goed op
wanneer u uw container aan de weg
kan plaatsen.

In plaats van 1e kerstdag worden 
de grijze containers geleegd op
zaterdag 29 december. In plaats van
2e kerstdag worden de grijze contai-
ners geleegd op zaterdag 22 decem-
ber. Ook op nieuwjaarsdag wordt er
geen huishoudelijk afval opgehaald.
In plaats hiervan worden de groene
containers geleegd op zaterdag 
5 januari. 

Op de gewijzigde inzameldagen
wordt al om 07.00 uur gestart met de
inzameling. U bent daardoor moge-
lijk eerder aan de beurt dan u ge-
wend bent. Plaats daarom uw con-
tainer bijtijds aan de weg.

Gewijzigde opening
Afvalbrengpunt
Het brengpunt van Berkel Milieu aan
de Letlandsestraat 8 in Zutphen gaat
op kerstavond (maandag 
24 december) en oudjaarsdag
(maandag 31 december) een uur
eerder dicht. U kunt op beide dagen
van 08.00-12.00 en 12.30-15.00 uur
terecht. 

Tijdens Kerst en op nieuwjaarsdag
is het Afvalbrengpunt gesloten.

Meer informatie
Heeft u vragen over de inzameling
van uw huishoudelijk afval? Dan
kunt u contact opnemen met de
Afval-Informatie-Lijn, (0575) 75 03
10, bereikbaar op werkdagen van
09.00-12.30 en 13.00-16.00 uur.
Zie ook de advertentie van Berkel-
milieu elders in deze uitgave.

De gemeente biedt via verloting drie vrije
sector bouwkavels in het bestemmingsplan
Abbinkskamp fase III in Halle aan. De
kavels zijn bestemd voor de bouw van
vrijstaande woningen en zijn ongeveer 
500 m2 groot. De grondprijs bedraagt 
€ 205,- per m2, exclusief BTW. 

Voorwaarden 
Op deze verloting is het 'Lotingsreglement particuliere
bouwkavels gemeente Bronckhorst 2007', vastgesteld
door b en w van Bronckhorst op 26 juni 2007, van
toepassing. Iedereen mag meedoen aan de verloting,
maar aan gegadigden met een maatschappelijke en/of
economische binding aan de woonkern Halle wordt
voorrang verleend. Vervolgens komen gegadigden met
een maatschappelijke en/of economische binding aan
de gemeente Bronckhorst in aanmerking en daarna
anderen van buiten de gemeente. 

Inschrijving
Wanneer u belangstelling hebt voor één van de
bouwkavels met kavelnummer 18, 24 of 29 op de
verkavelingtekening, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar
maken door een volledig ingevuld inschrijfformulier in
te leveren bij de gemeente. U kunt dit formulier, de ver-
kavelingkaart en de voorwaarden downloaden op
www.bronckhorst.nl (direct op de homepage onder

nieuws). Ook kunt u een formulier afhalen bij de balie
van de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling in het gemeentekantoor of bij de receptie van
het gemeentehuis. 

De inschrijfperiode sluit op 21 december 
Onvolledig ingevulde of te laat binnengekomen
formulieren leggen wij terzijde. Ook nemen wij
formulieren niet in behandeling als het inschrijfgeld 
niet voor genoemde datum is ontvangen. Zorgt u
ervoor dat u het inschrijfformulier compleet met de
gevraagde bijlagen indient en dat voor genoemde
datum € 100 inschrijfgeld op de rekening van de
gemeente is bijgeschreven! 

Loting
Op 30 januari 2008 om 16.00 uur verricht een notaris,
verbonden aan Tap Tromp van Hoff Notarissen (of
diens plaatsvervanger), de loting in het gemeente-
kantoor voor de volgorde van de optiegesprekken.

Inlichtingen
Een informatiepakket met daarin onder andere het
reglement, inschrijfformulier en verkavelingtekening
kunt u downloaden via www.bronckhorst.nl, of
opvragen bij: dhr. A. Colenbrander, afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling van de
gemeente, tel. (0575) 75 03 66.

Te koop: bouwkavels Abbinkskamp in Halle

Ofwel 'benchmarken': een effectieve
aanpak voor gemeenten die hun
klanten – burgers en bedrijven – nóg
beter willen bedienen. Door
prestatievergelijking ontstaat inzicht
in verbeterpunten, door ervaringen
uit te wisselen over de aanpak van
die punten leert de gemeente hoe ze
zich optimaal kan verbeteren. Door
inzicht te geven in dat proces
verantwoordt ze zich naar burgers
en bedrijven. Een van de doelstellin-
gen in het beleidstuk missie en visie
voor de gemeente Bronckhorst is
dat de gemeente zich open en

transparant wil presenteren.
Daarom doet ook de gemeente
Bronckhorst mee aan dit nieuwe
project benchmarking van de
Vereniging Nederlandse
Gemeenten. Dit betekent een
horizontale verantwoording van
kengetallen. Met ingang van 
15 december 2007 zijn deze
kengetallen digitaal te vinden 
op de website www.watdoetjege-
meente.nl.
Voor vragen hierover kunt u 
terecht bij de heer J.J. van Gijssel,
tel. (0575) 75 04 41.

Vergelijken, verbazen, leren en

verantwoorden.....

Met de ja/nee-sticker weert u het ongeadres-
seerde reclamedrukwerk waar u geen interes-
se in heeft. De sticker zorgt voor een beperking
van de groei van reclamedrukwerk, waardoor veel papier wordt bespaard.
De sticker is af te halen bij de balie Bouwen en milieu van de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Gewijzigde afvalinzameling tijdens de

feestdagen



In de Achterhoekse gemeenten werd
verschillend omgegaan met
sluitingstijden en regelgeving voor
de horeca. Met name voor de politie,
die regionaal is georganiseerd, is
het lastig om hierop te handhaven.
Daarnaast ontstaat horecatoerisme
doordat horecabezoekers 's nachts
van de ene gemeente naar een
andere gemeente trekken waar een
latere sluitingstijd geldt. Dit gaat
niet zelden gepaard met geluids-
overlast en vandalisme. 

Om de regels voor de horeca beter
op elkaar af te stemmen, hebben de
Achterhoekse gemeenten,
waaronder Bronckhorst, samen 
met de politie en Koninlijke Horeca
Nederland voor de horecabedrijven
in de gemeenten een convenant
opgesteld met uniforme afspraken
over sluitingstijden, alcohol-
matiging, toezicht, toelatingsbeleid,
drugs en wapens. Met de plaatse-
lijke horeca is hierover overleg
geweest. Met het convenant willen
de regiogemeenten uitgaansgeweld

en horecaoverlast voorkomen/
verminderen en de veiligheid
bevorderen, wat een belangrijke
bijdrage levert aan de leefbaarheid
en een veilig uitgaansklimaat.

Gewijzigde sluitingstijd
Een belangrijk punt uit het
convenant is de regionale afspraak
om een uiterlijk toelatingstijdstip
van 02.00 uur te gaan hanteren,
waarna mensen tot 04.00 uur
aanwezig mogen blijven. Op het
moment is het sluitingstijdstip in het
weekend 02.00 uur. Na dit tijdstip
moeten alle bezoekers de horeca-
gelegenheid hebben verlaten. Dit
geldt voor drankverstrekkende
uitgaansgelegenheden. Voordeel
hiervan is dat het uitgaanspubliek
niet meer allemaal tegelijk de
horecagelegenheid verlaat. Het
publiek verlaat de gelegenheid
verspreid over avond en nacht, wat
minder overlast oplevert dan
iedereen in één keer. De horeca-
ondernemers verplichten zich er
met het convenant toe voor rust en
orde rond deze sluitingstijden te
zorgen en tevens houdt de politie in
de nachtelijke uren toezicht.

Als u geen ondertekenexemplaar
van het horecaconvenant hebt
ontvangen en denkt dat u tot de
doelgroep hoort, kunt u contact
opnemen met Lisette Lamers,
afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 29.

Gemeente Bronckhorst sluit

convenanten met horecaondernemers

Vanaf 1 januari 2006 geldt voor iedereen in Nederland de
zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd).

Collectieve verzekering voor minima
De gemeente Bronckhorst heeft ook voor 2008 met
zorgverzekeraar Menzis afspraken gemaakt over een
collectieve verzekering. De collectieve verzekering van
de gemeente omvat een natura zorgverzekering,
aanvullende- en tandartsverzekeringen. Alle inwoners
van Bronckhorst met een inkomen tot 120% van de
geldende bijstandsnorm en (vrijwel) zonder een eigen
vermogen kunnen deelnemen aan deze collectieve
verzekering.

Dus is uw inkomen niet hoger dan de netto bijstands-
normen tot 120%:
• echtpaar (tot 65 jaar): € 1.512,34
• echtpaar (beiden 65+): € 1.586,21
• echtpaar (één beneden 65 jaar): € 1.586,21
• alleenstaande 65+: € 1.156,54
• alleenstaande ouder vanaf 21 jaar: € 1.058,64
• alleenstaande vanaf 21 jaar: € 756,17
én
heeft u géén eigen vermogen (bijvoorbeeld geld op
spaarrekening, overwaarde eigen huis, boot, caravan of
auto) boven de volgende bedragen:
• alleenstaanden: € 5.325,00
• alleenstaande ouders: € 10.650,00
• gehuwden en samenwonenden: € 10.650,00
dan komt u in aanmerking voor de collectieve
verzekering van de gemeente Bronckhorst.

Korting op de premie
De gemeente Bronckhorst heeft met Menzis onder-
handeld over premiekortingen. De korting voor de
basisverzekering wordt in 2008 € 6,- per maand. Op 
de premie van de door u afgesloten aanvullende verze-
kering (Garant) én tandartsverzekering (TandVerzorgd)
ontvangt u een korting van maar liefst 9%. Al met al een
flinke besparing.

Premie volwassenen (vanaf 18 jaar)
De totale premie vanaf 1 januari 2008 voor u per maand
per persoon wordt:
• € 96,53 (basisverzekering + Garant 1 

+ TandVerzorgd 1 vanaf 22 jaar)
• € 107,91 (basisverzekering + Garant 2 

+ TandVerzorgd 2 vanaf 22 jaar)
• € 128,38 (basisverzekering + Garant 3 

+ TandVerzorgd 3 vanaf 22 jaar)

Premie kinderen (tot 18 jaar)
Kinderen tot 18 jaar zijn voor alle aanvullende
verzekeringen (Garant pakketten) gratis meeverzekerd.
Voor alle tandartsverzekeringen (TandVerzorgd pakket-
ten) geldt dat kinderen tot 10 jaar gratis zijn mee-
verzekerd. Voor kinderen van 10 tot 22 jaar geldt voor de
tandartsverzekeringen (vanaf pakket TandVerzorgd 2)
een lage premie vanaf € 5,46 tot € 7,28 per maand.

Garantpakket
Heeft u bij Menzis een aanvullende- en tandartsverzeke-
ring afgesloten, dan houdt de collectieve verzekering

verder in dat u, gratis, 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 tandheel-

kundige kosten tot maximaal € 350,- per jaar per
verzekerde vanaf 22 jaar

• hogere vergoeding voor brillen of contactlenzen
• aanvullende vergoeding voor pruiken, hoortoestellen

en orthopedisch schoeisel
• vergoeding van de eigen bijdrage voor kraamzorg
• vergoeding van de eigen bijdrage voor psychologische

zorg en psychotherapie

Overstappen naar de collectieve verzekering?
Wilt u vanaf 1 januari 2008 gebruik maken van de
collectieve verzekering van de gemeente Bronckhorst?
Dat kan heel gemakkelijk.

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 2008 doen!

Bent u op dit moment bij een andere zorgverzekeraar
verzekerd dan Menzis, dan kunt u zonder voorbehoud 
uw huidige verzekering per 1 januari 2008 schriftelijk
opzeggen. Opzeggen moet u vóór 1 januari 2008 doen! 
U kunt de opzegging zelf doen, maar u kunt ook Menzis
machtigen uw huidige verzekering voor u op te zeggen.
Vult u daarvoor vóór 1 januari 2008 het aanvraag-
formulier Collectieve Ziektekostenverzekering Gemeen-
ten Garant Pakket in (gemeente Bronckhorst heeft
collectiviteitsnummer 20403). Zegt u uw huidige
verzekering zelf voor 1 januari 2008 op, zorgt u dan dat
uiterlijk 31 januari 2008 uw aanmelding bij Menzis
binnen is. Uw collectieve verzekering gaat dan (met
terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2008 in.

Een aanvraagformulier Collectieve Ziektekosten-
verzekering Gemeenten Garant Pakket is bij de klanten-
service van Menzis via tel. (088) 222 40 40 of via
www.menzis.nl te verkrijgen. Ook liggen aanvraag-
formulieren bij de balie van afdeling Werk, inkomen en
zorg in het gemeentehuis of zijn deze bij de gemeente
aan te vragen via tel. (0575) 75 02 50.

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 rechtstreeks de premiebetaling regelt. Op het
aanmeldings- en wijzigingsformulier kunt u echter
Menzis machtigen tot automatische incasso. Dit
betekent dat Menzis uw premie automatisch van uw
bank- of girorekening afschrijft. Op die manier heeft u 
er geen omkijken naar.

Collectieve en aanvullende zorgverzekering gemeente

Bronckhorst

U kent de gemeentegids als een
naslagwerk vol informatie over de
gemeentelijke organisatie en de
adresgegevens van verenigingen,
scholen, stichtingen, bedrijven en
instellingen in Bronckhorst. In
april 2008 gaat de gemeente weer
een 'up to date' gids huis aan huis
verspreiden. Deze gids moet voor
het eerst twee jaar meegaan
(gemeentegids Bronckhorst
2008/2009). We maken de
gemeentegids net zoals vorig jaar

samen met specialist FMR-produc-
ties uit Den Helder.

In de nieuwe gids is vanzelf-
sprekend ook weer ruimte voor
advertenties van bedrijven uit
Bronckhorst en de omliggende
regio. Heeft u een hier een bedrijf,
dan is de kans groot dat FMR u,
mede namens de gemeente,
binnenkort benadert over de
advertentiemogelijkheden. U kunt
hiervoor zelf ook contact opnemen

met FMR-producties via tel. (0223)
66 14 25.

Verenigingen, scholen, stichtingen
en instellingen van wie de adres-
gegevens kosteloos worden
opgenomen, worden eind dit jaar/
begin volgend jaar benaderd door
FMR. Als u wijzigingen of aanvullin-
gen hebt op de (adres)gegevens die
van uw instantie/vereniging in de
huidige gemeentegids staan, dan
kunt u deze nu al wel vast opsturen

naar FMR-producties, Postbus 23,
1780 AA Den Helder, o.v.v.
Gemeentegids Bronckhorst
2008/2009. Het is niet alleen voor
ons als gemeente van belang
inwoners zo actueel mogelijk te
informeren, ook voor uw
vereniging/stichting is het belang-
rijk om op juiste wijze in de gids
vermeld te staan, bijvoorbeeld 
voor nieuwe leden die zich willen
aanmelden.

Naast de gedrukte gids staat op 
de gemeentelijke website
(www.bronckhorst.nl) ook een
digitale gemeentegids met de
actuele adressen van verenigingen
en instanties. Deze wordt zeer
regelmatig bijgewerkt. Als uw
vereniging eind 2008 dus een
nieuwe secretaris krijgt of u
verhuist met uw organisatie, dan
kunt u hierin de actuele gegevens
laten opnemen (gratis, door dit 
door te geven aan FMR).

Gemeente komt in april 2008 met nieuwe gemeentegids Geef wijzigingen tijdig door!

Natuurlijk is iedere geïnteresseer-
de inwoner altijd welkom tijdens de
vergaderingen van de gemeente-
raad en de raadscommissies. Wilt

u echter een kijkje achter de
schermen nemen en extra
geïnformeerd worden, dan kunt 
u als speciale gast worden
ontvangen. Als speciale gast van de
gemeenteraad heeft u een streepje
voor. U krijgt de vergaderstukken
thuisgestuurd, voor aanvang van
een raadsvergadering door twee
raadsleden ontvangen, u krijgt
uitleg over het werk van de ge-
meenteraad en de onderwerpen

die tijdens de vergadering
behandeld zullen worden. Als
speciale gast wordt u voorgesteld
aan de leden van gemeenteraad en
het college van b en w. Bovendien
krijgt u een eersterangs plaats op
de publieke tribune, zodat u de
vergadering goed kunt volgen. 
U kunt zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar
griffie@bronckhorst.nl of te bellen
met de griffie (0575) 75 05 43

Mogen we u als onze speciale gast ontvangen?



Openbare bekendmakingen

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

Raadsvergadering 
20 december 2007
De raadsvergadering op donderdag
20 december a.s. begint op een
ander tijdstip dan gebruikelijk
namelijk om 19.30 uur. U bent van
harte welkom deze vergadering bij
te wonen.

Volledigheidshalve wordt
opgemerkt dat de raad aan het
begin van de vergadering de agenda
definitief vaststelt. Op grond van het
besprokene tijdens de vergadering
van de commissie Beleidsontwikke-
ling op donderdag 6 december jl.
bestaat de verwachting dat de
onderwerpen 'Ontwikkelingsvisie
Bronkhorst' en 'Windmolenpark in
de gemeente Bronckhorst' worden
doorgeschoven voor behandeling in
de commissievergadering Beleids-
ontwikkeling van donderdag 
17 januari 2008 en de raadsverga-
dering van donderdag 31 januari
2008.

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan

'Buitengebied, herziening
Tellingstraat 7, Drempt'
Dit bestemmingsplan maakt de
vestiging van een wijnboerderij
met nevenactiviteiten op het
perceel Tellingstraat 7 in Drempt
mogelijk.

• Bestemmingsplan ’t Soerlant IV'
Dit bestemmingsplan maakt de

bouw van 60 grondgebonden
woningen in een gevarieerde
samenstelling, waarvan 
25 tussenwoningen voor starters,
mogelijk. De projectontwikke-
laars realiseren 51 woningen
projectmatig en de overige negen
kavels worden door de gemeente
als vrije kavels uitgegeven.

• Windmolenpark in de gemeente
Bronckhorst

• Uitvoering nota 'Functies
zoeken PLAATSEN zoeken
functies'
Het voorstel is de ervaringen met
de uitvoering van de nota
'Functies zoeken PLAATSEN
zoeken functies' als positief te
benoemen en het beleid voort te
zetten.

• Ontwikkelingsvisie Bronkhorst
• Masterplan toeristische 

infrastructuur

• WMO-beleidsplan 2008-2011
De raad wordt voorgesteld om
een besluit te nemen over het
beleid 2008-2010. Op veel onder-
delen van de Wmo is de gemeente
al actief. In het beleidsplan is

aangesloten bij ontwikkelingen
die al zijn ingezet. Het Wmo-
beleid is er vooral op gericht
meer samenhang aan te brengen
in het al bestaande beleid en de
voorzieningen, diensten en
activiteiten die daarbij horen.

• Intentieverklaring ketensamen-
werking regio Zutphen
Het voorstel is om in te stemmen
met deze intentieverklaring.
Sinds begin 2007 is intensief
overleg gevoerd tussen de
gemeenten Bronckhorst,
Lochem, Zutphen, het CWI-
Zutphen en de UWV betreffende
verdergaande samenwerking op
het terrein van werk, inkomen en
maatschappelijke ondersteuning.
Behalve het feit dat de gemeenten
een grotere (financiële) verant-
woordelijkheid hebben voor de
uitvoering van de Wet werk en
bijstand (Wwb), de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning
(WMO) en de Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW) is de
samenwerking vooral bedoeld om
te komen tot een doelmatiger en
doeltreffender dienstverlening
aan de inwoners van de drie
deelnemende gemeenten.

• Visie en uitgangspunten
vrijwilligerswerkbeleid
Gevraagd wordt de visie en
uitgangspunten van nieuw vrijwil-
ligerswerkbeleid van de gemeen-
te Bronckhorst vast te stellen.

• Achtervang overeenkomsten

Waarborgfonds Sociale
Woningbouw

• Afrekening overdracht grond
voormalige gemeente Zelhem
naar Oost Gelre
Omdat het grondgebied van de
voormalige gemeente Zelhem
deels is opgegaan in Oost Gelre
en deels in Bronckhorst ontstaat
verrekening van rechten en
plichten tussen de gemeenten
Oost Gelre en Bronckhorst.

• (Her)benoeming lid van de
Stichting Programmaraad 
Oost-Gelderland

• Normenkader rechtmatigheid
2007 en controleprotocol
accountantscontrole 2007

• Belastingverordeningen 2008
• Initiatiefvoorstel van het CDA:

'Wonen en Zorg op Maat'
Het voorstel is om in situaties van
sociaal en/of medische indicaties
(waaronder mantelzorg) in de
huidige bestemmingsplannen een
vrijstellingsregeling op te nemen,
waarbij gebruik gemaakt kan
worden van een extra uitbrei-
dingsmogelijkheid. Hierbij mag
de inhoudsmaat van de woning
met max. 10 % vergroot worden.
Ook wordt gevraagd of de
gemeente medewerking wil
verlenen aan de mogelijkheid 
om bij sociaal en/of medische
indicaties, de woning informeel te
splitsen in twee wooneenheden.
Dit ongeacht de wens om de
woning met max.10 % te

vergroten, zoals hierboven
vermeld staat.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen,
voordrachten of aanbevelingen
van personen

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

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer.

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en -kan-
toor is af te halen.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, oriënteringsrit, 13 januari 2008 van 13.30 tot 16.30 uur, motor- en autoclub

Zutphen
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen voor hobbybeurs, 25 januari t/m 23 februari 2008,

nationale vereniging De Zonnebloem, regio IJsselstreek
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, hobbybeurs, 23 en 24 februari van 10.00 tot 17.00 uur,

tijdelijke gebruiksvergunning, 23 en 24 februari 2008, nationale vereniging De Zonnebloem,
regio IJsselstreek

• Hengelo (Gld), Spalstraat, ophangen spandoek actie Kerkbalans, 7 januari t/m 2 februari 2008,
college van kerkrentmeesters v/d Protestantse Gemeente

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
• Halle, Varsseveldseweg 2, bouwen schuur
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 3, veranderen pannendak in rietendak
• Hummelo, Groeneweg 6, veranderen huisartsenpraktijk tot woning
• Olburgen, Olburgseweg 21, bouwen kapconstructie op bestaande aanbouw
• Vorden, Lankhorsterstraat 28, veranderen woning
• Zelhem, Carel Willinkstraat ong., bouwen drie woningen

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 4, voor het wijzigen van het gebruik van agrarische doeleinden

naar woondoeleinden (tuin) op het achterperceel, kadastraal bekend als Keppel, sectie C,
nummer 1758, geldend bestemmingsplan 'Keppel 2000'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 december 2007 
t/m 30 januari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Drempt, Veldweg 24, voor de splitsing van de boerderij in twee woningen, de verbouw van een

schuur tot woning, het verplaatsen van een kapschuur en de landschappelijke herinrichting
van het terrein, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

• Zelhem, Brinkweg 11, voor het uitbreiden en gedeeltelijk vernieuwen van een bedrijfspand,
geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp, herziening 2-1988'

• Halle, Dwarsdijk 2 (nieuwe nummering), voor de nieuwvestiging van een melkveebedrijf met
één woning, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1998'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Achter de Hoven 18, voor wijziging in het gebruik van 'zakelijke dienstverlening' naar

'maatschappelijke dienstverlening' ten behoeve van dagbesteding voor mensen met een

verstandelijke beperking geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 december 2007
t/m 30 januari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Bleek 6, vrijstelling gedeeltelijk vergroten berging, vrijstelling nodig wegens

overschrijden maximaal toegestaan gezamenlijk oppervlak aan bijgebouwen per woning van 
60 m2, beoogd gezamenlijk oppervlak is 68 m2; overschrijding artikel 6, lid 2, sub m, het betreft
een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 20 december 2007 t/m 6 februari 2008 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 17 december 2007:
• Toldijk, Hoogstraat 12, voor een functiewijziging van agrarische bestemming naar bedrijfs-

bestemming met woning, geldend bestemmingsplan 'Steenderen Buitengebied 1993/2000'

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w.

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
20 december 2007 t/m 30 januari 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit 
ter inzage:

• Vorden, Onsteinseweg 15, landgoed Het Onstein, aanvraag monumentenvergunning voor de
restauratie van het landhuis met bijgebouw

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling

Monumentenwet 1988
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door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 31 januari 2008. 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 binnen de termijn contact
opnemen met de heren W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 12 december 2007:
• Halle, carbid schieten met live-muziek, 31 december van 11.00 tot 19.00 uur, tijdelijke

gebruiksvergunning, 31 december, stichting Knalbal, ontheffing artikel 35 Drank- en Horeca-
wet, 31 december 2007 van 11.00 tot 19.00 uur, S.J.J. Rooks

• Halle, Halse dag, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 7 september 2008 van 10.00 tot
19.00 uur, C. Hitpass

• Halle, kermis, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 2 juli van 19.00 tot 24.00 uur, 3 juli
van 19.00 tot 24.00 uur, 4 juli van 13.00 tot 01.00 uur en 5 juli 2008 van 10.00 tot 01.00 uur, 
C. Hitpass

• Zelhem en Halle, tijdelijke reclameaanduidingen, 18 december en 25 december 2007 t/m 
1 januari 2008, stichting Knalbal

• Zelhem, Heidenhoek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 27 juni van 19.00 tot 01.00
uur, 28 juni van 10.00 tot 01.00 uur en 29 juni 2008 van 11.00 tot 19.00 uur, C. Hitpass

• Zelhem, septemberfeesten, 18 september van 20.00 tot 24.00 uur, 19 september van 13.00 tot
01.00 uur, 20 september van 14.00 tot 01.00 uur en 21 september 2008 van 11.00 tot 18.00 uur,
C. Hitpass

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 10 december 2007:
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 3a, veranderen gevel van gebouw
• Keijenborg, Poelsweg 9, bouwen autostalling/berging
• Wichmond, Vogelzang 24, bouwen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 10 december 2007:
• Halle, Pluimersdijk 27, geheel vernieuwen kapschuur en aanpassen wagenloods
• Vorden, Hamminkweg 5, inpandig verbouwen schuur tot stallings- annex hobbyruimte
• Vorden, Het Hoge 47, vergroten woning, verleend met ontheffing van artikel 4.11, lid 1 van het

Bouwbesluit wegens een kleinere vrije doorgangshoogte van de deurkozijnen dan 230 cm
Verzonden op 13 december 2007:
• Vorden, Ambachtsweg 18, vergroten kantoor

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 10 december 2007:
• Vorden, P. van Vollenhovenlaan 4, gewijzigd uitvoeren bouwvergunning betreffende

veranderen woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 11 december 2007:
• Zelhem, Wittebrinkweg 8, gedeeltelijk slopen asbestdak op bedrijfshal
Verzonden op 13 december 2007:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 7, slopen schuur/berging, komt asbesthoudend afval vrij
• Hummelo, Zelhemseweg 27, slopen schuur

Kapvergunningen
Verzonden op 13 december 2007:
• Vorden, Eikenlaan 16, vellen van één notenboom, herplant verplicht: één goudiep
• Zelhem, Talmastaat 1, vellen van drie populieren, herplant verplicht: één plataan
• Zelhem, Kruisbergseweg 52a, vellen van één eik en 17 berken, herplant verplicht: volgens

nader te bepalen beplantingsplan

Aanlegvergunning
Verzonden op 18 december 2007:
• Hengelo (Gld), Loakendiek 7, voor het uitbreiden van de natuurvijver op perceel kadastraal

bekend als gemeente Hengelo, sectie M, nummer 69

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens het knalbal op 31 december 2007 is de Landeweerweg, tussen de Dorpsstraat en

de Aaltenseweg van 11.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Vorden, tijdens de midwinterwandeling op 6 januari 2008 geldt een stopverbod aan de westzijde

van de Kapelweg van 08.00 uur tot 17.00 uur

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, bouw- en sloopvergunningen), Ruimtelijke en
economische ontwikkeling (aanlegvergunning) of Openbare werken (kapvergunningen). In het
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het
bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. (Voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de zevende week na verlening van kracht wordt) Het bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt
een bezwaarschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter
van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Verleende vergunningen Zelhem, vanwege aanpassingen aan het riool is de Burgemeester Rijpstrastraat van 17 t/m 
19 december 2007 afgesloten voor alle verkeer. Helaas is de periode van afsluiting niet exact 
aan te geven, omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen
vertragen of versnellen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden.
Aanwonenden blijven deze werkzaamheden, zij het met enige hinder, bereikbaar.

Wegwerkzaamheden

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Roomstraat
27 en ongenummerd'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied herziening Roomstraat 27 en ongenummerd' is
onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op het perceel Roomstraat 27 in Drempt
waar in ruil voor de beëindiging van een agrarisch bedrijf en de sloop van de bedrijfsgebouwen
een (extra) woning kan worden gebouwd voor omzetting van de agrarische bestemming in
woondoeleinden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.24 Wm en art.
3:19 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt met ingang
van 20 december 2007 t/m 6 februari 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit
ter inzage:
• Vierakker, Koekoekstraat 12 op verzoek van vergunninghouder aanpassen van de

voorschriften van de milieuvergunning van 3 januari 2004, kenmerk V16-03

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting 
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de
voorschriften opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet
strijdig met het belang van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke of
mondelinge zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 7 februari 2008. Als u mondeling
zienswijzen wilt inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de
Afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend degene die nu bedenkingen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
20 december 2007 t/m 6 februari 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten
ter inzage:
• Vorden, Hengeloseweg 16, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

melkrundveehouderij
• Zelhem, Ruurloseweg 35, een uitbreidingsvergunning voor een veehouderij

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerp van de vergunningen
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 7 februari 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt
inbrengen tijdens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de Afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
20 december 2007 t/m 7 februari 2008 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond
van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Halle, Pluimersdijk 45a, voor het oprichten van een inrichting, waarop het Besluit landbouw

milieubeheer van toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op een melkrundvee-
houderij

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer
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B en w hebben op 11 december 2007 de beleidsregel status- en mutatieformulieren vastgesteld
voor mensen met een uitkering in het kader van:
• de Wet werk en bijstand (WWB)
• de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

(IOAW)
• de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen (IOAZ)

• het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)

In de beleidsregel is vastgelegd hoe de uitkeringsgerechtigde de gemeente moet informeren
over wijzigingen in zijn persoonlijke, inkomens- en vermogensgegevens die van belang zijn voor
het recht op uitkering. Ook is geregeld wat de gevolgen zijn als het informeren niet, niet op tijd, 
of niet correct gebeurt.

De beleidsregel ligt voor een periode van zes weken ter inzage op de afdeling Werk, inkomen en
zorg in het gemeentehuis. Buiten de openingstijden kunt u dit beleidsstuk op verzoek inzien. 
U kunt uw mening over deze beleidsregel mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Tegen een
beleidsregel is geen bezwaar of beroep mogelijk. Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw 
D. Nijland, tel. (0575) 75 02 35.

Beleidsregel status- en mutatieformulieren voor

uitkeringen

Wat verandert er per 1 januari 2008?
• Op de nieuwe afvalkalender staan alleen de data vermeld en niet de dag van de

week. Let u even goed op, of de dag van inzameling voor u veranderd is!
• De inzameldag van oud papier is in veel gevallen gewijzigd! Met ingang van 

1 januari wordt oud papier vaker op een doordeweekse dag opgehaald in plaats
van de zaterdag. 

De envelop met de afvalkalender en de 
nieuwsbrief over afvalinzameling ontvangt u 
in de periode van 19 tot en met 29 december.
Heeft u op 31 december nog geen post 
ontvangen? Neemt u dan contact op met de
Afval-Informatie-Lijn (0575) 75 03 10, tijdens
werkdagen bereikbaar van 09.00-12.30 en
13.00-16.00 uur.

De afvalkalender is ditmaal anders van opzet en vormgeving.
Alléén de ophaaldagen die voor uw adres gelden, zijn vermeld.
Hierdoor is de afvalkalender overzichtelijker en hoeft u minder
te zoeken.

In de periode van 19 t/m 29 december ontvangt u een envelop in de brievenbus van de Gemeente Bronckhorst
en Berkel Milieu. U vindt hierin uw Afvalkalender voor 2008 en een speciale nieuwsbrief over afvalinzameling. 

Nieuwe afvalkalender met 
alleen ‘persoonlijke‘ informatie

U ziet direct de data
die voor ú gelden
voor het legen en
ophalen van:  

Nieuwsbrief 
In de nieuwsbrief over afvalinzameling leest u
alles over het volumesysteem dat op 1 januari
van start gaat.

Volumesysteem van start!

Het is bijna zover. Op 1 januari 2008 gaan we

officieel van start met het volumesysteem. 

De afgelopen tijd is hard gewerkt om alles op

tijd klaar te hebben. Er zijn 16 nieuwe milieu-

parkjes geplaatst, de nieuwe groene en grijze

containers zijn uitgezet, papier wordt op een

andere manier opgehaald en de tarieven zijn

vastgesteld. Waarom we dit ook alweer

allemaal doen? Om de afvalkosten in de hand

te houden en het milieu te sparen! In deze

nieuwsbrief vindt u de laatste informatie over

het volumesysteem. Lees en bewaar!

Het systeem

De gemeente voert komend jaar het volumesysteem in,

waarbij u als inwoner kunt kiezen voor afvalcontainers

met een volume van 240, 140 of 80 liter. De grootte van

het volume, bepaalt wat u aan afvalstoffenheffing

betaalt. Voor een grote container betaalt u meer dan

voor een kleine container. U veroorzaakt dan meer afval

en krijgt daarvoor de rekening. Bijna alle inwoners

(behalve mensen die hun afval in verzamelcontainers

(blijven) doen) kregen in 2007 nieuwe groene en grijze

containers die zijn voorzien van een chip met gegevens

die bij uw adres horen.

Wat betaalt u straks aan afvalstoffenheffing?   

Zoals de slogan ‘Afval scheiden met beleid, geeft profijt’

al zegt, is het volumesysteem een afvalinzameling-

systeem waarmee u door uw afval zo goed mogelijk te

scheiden containers met minder volume nodig heeft en

dus minder kosten gaat maken. Tot nu toe betaalde u

jaarlijks een gemeentelijke afvalstoffenheffing waarbij

onderscheid werd gemaakt tussen één- en meerper-

soonshuishoudens. Met elkaar betaalden inwoners van

Bronckhorst de kosten van de inzameling en verwerking

van al het huishoudelijk afval; het maakte niet uit of u

veel of weinig afval ‘produceerde’. 

Vanaf 1 januari 2008 is het jaarlijkse bedrag aan

afvalstoffenheffing opgebouwd uit twee delen. Een vast

deel (vastrecht); dit betaalt ieder huishouden en is voor

iedereen hetzelfde. En een deel dat wordt bepaald door

de grootte van de containers die u gekozen heeft. 

Tarieven 2008

Vastrecht (ieder huishouden betaalt dit) € 104,40

Kosten per container

80 liter grijze container 
€ 57,60   

140 liter grijze container
€ 86,40

240 liter grijze container 
€ 138,60

80 liter groene container
€ 31,20

140 liter groene container 
€ 43,20  

240 liter groene container 
€ 62,20

Afval scheiden met beleid, geeft profijt 
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Nieuwsbrief over de nieuwe manier van afvalinzameling

December 2007

de grijze container
de groene container
oud papier
grof snoeiafval
grof huisafval
klein chemisch afval (KCA)
textiel
de kerstboom

Afvalkalender 2008
gemeente Bronckhorst

1

De Afval-Informatie-Lijn: 

(0575) 75 03 10 
• voor aanmelden grof huisafval, bruikbare spullen e.d.

• voor overige informatie en vragen

• bereikbaar van ma. t/m vrij. 09.00 - 12.30 en 13.00 - 16.00 uur.

www.bronckhorst.nl > afvalsite

De afvalwebsite biedt alle informatie over uw huishoudelijk afval. 

Via deze website kunt u ook een bericht e-mailen.

Voorbeeldstraat 1
1111 AA  Vorden

Let op: de dag van inzameling kan per 1 januari 2008 veranderd zijn!

Grijze container deze kunt u op de volgende dagen aan de weg zetten:

Groene container deze kunt u op de volgende dagen aan de weg zetten: *) 

Oud papier kunt u brengen naar de milieuparkjes of bewaren in uw papiercontainer. De verenigingen zamelen bij u in op:

12-jan 09-feb 08-mrt 12-apr 10-mei 14-jun 12-jul 09-aug 13-sep 11-okt 08-nov 13-dec

08-jan
22-jan

05-feb
19-feb

04-mrt
18-mrt

01-apr
15-apr
29-apr

13-mei
27-mei

10-jun
24-jun

08-jul
22-jul

05-aug
19-aug

02-sep
16-sep
30-sep

14-okt
28-okt

11-nov
25-nov

09-dec
23-dec

5-jan
15-jan
29-jan

12-feb
26-feb

11-mrt
25-mrt

08-apr
22-apr

06-mei
20-mei

03-jun
17-jun

01-jul
15-jul
29-jul

12-aug
26-aug

09-sep
23-sep

07-okt
21-okt

04-nov
18-nov

02-dec
16-dec
30-dec

Snoei- en tuinafval maximaal 2 m3 kunt u gratis zelf wegbrengen naar de afvalbrengpunten of groendepots, zie pag. 3.

De groendepots zijn geopend op de volgende zaterdagen:

Vorden
12-jan 09-feb 08-mrt 12-apr 10-mei 14-jun 12-jul 09-aug 13-sep 11-okt 08-nov 13-dec

Steenderen
26-jan 23-feb 22-mrt 26-apr 24-mei 28-jun 26-jul 23-aug 27-sep 25-okt 22-nov 27-dec

Grof snoeiafval kunt u ook gedurende het gehele jaar tegen betaling laten ophalen (alleen na telefonische aanmelding, zie pag. 3).

Grof huishoudelijk afval kunt u tegen betaling laten ophalen na telefonische aanmelding, zie pag. 4.

09-jan 13-feb 12-mrt 09-apr 14-mei 11-jun 09-jul 13-aug 10-sep 08-okt 12-nov 10-dec

Klein chemisch afval kunt u gratis brengen naar de halteplaatsen van de chemokar, zie pag. 4.

1)  02-jan
19-jan

2)  08-jan

06-feb
16-feb

05-mrt
15-mrt

02-apr
19-apr
01-apr

07-mei
17-mei

04-jun
21-jun

02-jul
19-jul
01-jul

06-aug
16-aug

03-sep
20-sep

01-okt
18-okt
07-okt

05-nov
15-nov

03-dec
20-dec

Kleding, textiel en schoenen kunt u brengen naar de milieuparkjes of textielbakken. Textiel wordt ook ingezameld door 

verenigingen en instellingen op:

15-jan 18-mrt 20-mei 15-jul 16-sep 18-nov

Kerstbomen inleveren voor meer informatie zie t.z.t. Contact

09-jan *) Let op: de gewijzigde dagen in verband met een feestdag zijn aangegeven met een *)

Zet ook op de gewijzigde inzameldag uw container om 07:00 uur aan de weg.

  

 

 

Japanse kanonslag   per slof   1,25 
Romeinse kaars         per pak   1,25 
Babypijl met fluit     per doos   1,75 
Grondbloemen           per pak   1,25 

Geef een cadeaubon met kerst!
VVV winkel Vorden

VVV winkel Zelhem

Agentschap Hengelo (Gld.)

Agentschap Steenderen

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

Restaurant 't Olde
Schot zoekt 

afwashulp
voor de weekenden

0314-623750

Verkoop • Reparatie • Omheiningen • Paardestallen

Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen • 
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt 

Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

verkoop en plaatsing 
van doorsteek omheining

vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

Berendsen Drempt

Kloosterweg 2 • 7255 NZ Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 73 43 • Fax (0575) 46 72 17

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2008

Met spoed gezocht;
GROOM voor grote
handelsstal. 16/25 jr.,

flexibel en gemotiveerd.
Voor meer info:
0622776161

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Harrie Arendsen Officieel Dealer Volvo Cars

Harrie Arendsen Volvo is dé regionale Volvo Dealer met vestigingen in

Doetinchem, Ruurlo en Zevenaar. Tevens beschikt het bedrijf over een modern

Volvo Erkend Schadeherstel bedrijf dat is gevestigd in ’s-Heerenberg. In 2008

bestaat Harrie Arendsen 40 jaar en in die tijd hebben wij continu bewezen dat

kwaliteit voor ons speerpunt nummer Eén  is. 

Medio 2008 hopen wij, in Ruurlo, te starten met een volledige nieuwbouw van ons

dealerbedrijf op het industrieterrein “de Everskamp” aan de Rondweg-Zuid.

Als gevolg van toegenomen werkzaamheden en met het oog op deze nieuwbouw

komen wij graag in contact met een:

ASSISTENT IN DE VERKOOP
(o.a. voor de zaterdagen)

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:

• Ontvangst klanten in de showroom en op den duur uitbrengen van offertes.

• Zorgdragen voor representatieve uitstraling van verkoopauto’s nieuw en gebruikt.

• Licht administratieve werkzaamheden t.b.v. Verkoopafdeling.

Ben jij een commerciële persoonlijkheid met een gezonde arbeidsmoraal, heb je

affiniteit met auto’s of wellicht studerend in een branche gerelateerde opleiding en

ben je eventueel in het bezit van Rijbewijs B schroom dan niet contact met ons op

te nemen. 

Volvo Dealerbedrijf Harrie Arendsen Ruurlo, contactpersoon Victor Rensen

Tel. 0573-452743, e-mail: v.rensen@harriearendsen.nl

www.harriearendsen.nl

6 of 12 maanden BOVAG-garantie • Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema • APK gekeurd • Gegarandeerde

kilometerstand • Voldoet aan de Peugeot Kwaliteitsnorm • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van originele onderdelen

Geopend: ma.-do. 08.00-18.00u. vrij. 08.00-20.00u. za. 09.00-16.00u.

AU TO R I D D E R H O F

Molenenk 2  7255 AX HENGELO Gld.

TEL. 0575 - 46 19 47 JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT.

Kijk ook op: www.ridderhof.peugeot.nl

PEUGEOT 206 1.6 16v Gentry
111.200 km. 3-drs. grijs 02-2001 

€ 8.950,-

NU

€ 7.950,-

PEUGEOT 1007 1.4 Urban
42.400 km. 3-drs. geel 06-2005 

€ 12.950,-

NU

€ 11.950,-

PEUGEOT 206 1.4 Gentry 
65.800 km. 3-drs. zilver met. 01-2000 

€ 7.750,-

NU

€ 7.250,-

PEUGEOT 206 GTI 2.0-16v 
55.500 km. 3-drs. zwart 01-2000 

€ 9.450,-

NU

€ 8.950,-

PEUGEOT 206 GTI 2.0-16v
85.600 km. 3-drs. grijs met. 10-2001 

€ 9.950,-

NU

€ 9.250,-

PEUGEOT 206 1.6-16v CC Roland Garros
37.300 km. 2-drs. groen met. 04-2003  

PEUGEOT 206 1.4 Pop-Art 
74.100 km. 3-drs. grijs met. 06-2004

PEUGEOT 306 XT 1.4 Break 
81.400 km. 5-drs. groen met. 05-2001 

€ 8.450,-

NU

€ 7.950,-

PEUGEOT 307 XS 1.6-16v
57.000 km. 5-drs. grijs met. 02-2003 

€ 14.950,-

NU 

€ 13.450,-

PEUGEOT 307 SW 1.6-16v
60.300 km. 5-drs. grijs met. 01-2003 

€ 16.950,-

NU

€ 14.950,-

PEUGEOT 307 XS 2.0-16v
76.400 km. 5-drs. blauw met. 01-2003 

€ 14.950,-

NU 

€ 12.950,-

PEUGEOT 307 XS 1.6-16v
62.600 km. 5-drs. blauw met. 10-2003 

€ 12.950

NU 

€ 11.750,-

PEUGEOT 307 SW Pack 1.6-16v
89.000 km. 5-drs. grijs met. 09-2003 

€ 16.950,-

NU

€ 14.950,-

PEUGEOT 307 SW Pack 2.0-16v
84.200 km. 5-drs. zwart met. 03-2004 

€ 18.450,-

NU

€ 16.450,-

PEUGEOT 207 CC Premiere 1.6-16v VTi
3.300 km. 2-drs. grijs met. 06-2007 

€ 27.450,-

NU

€ 24.950,-

PEUGEOT 307 XR 1.6-16v
129.000 km. 3-drs. rood met. 01-2002

€ 11.250,-

NU

€ 9.450,-

PEUGEOT 307 XT 1.6-16v 
70.700 km. 5-drs. grijs met. 07-2001 

€ 11.950,-

NU

€ 9.950,-

PEUGEOT 306 XR 1.6 Break 
134.000 km. 5-drs. rood met. 04-1998 

€ 5.950,-

NU 

€ 5.250,-

PEUGEOT 308 XT 1.6-16v VTi
1.500 km. 5-drs. grijs met. 09-2007 

€ 26.850,-

NU 

€ 25.750,-

PEUGEOT 406 XT 1.8 16v Break Nav.
72.300 km. 5-drs. grijs met. 03-2003 

€ 13.750,-

NU 

€ 12.750,-

PEUGEOT 607 Pack 2.2 16v Aut.
128.000 km. 4-drs. blauw met. 03-2001 

€ 15.950,-

NU 

€ 12.950,-

PEUGEOT 407 SW XR 1.8-16v Pack
84.800 km. 5-drs. blauw met. 10-2004 

€ 19.950,-

NU 

€ 18.950,-

PEUGEOT 407 SW XS Pack 3.0-24v Aut.
59.900 km. 5-drs. grijs met. 01-2005 

€ 32.950,-

NU 

€ 29.950,-

PEUGEOT 407 Coupe 2.7 V6 HDi Aut.
9.960 km. 3-drs. zwart 09-2006 

€ 45.950,-

NU 

€ 44.950,-

PEUGEOT Partner XT 2.0 HDi MPV
107.900 km. 4-drs. grijs met. 04-2003 

€ 13.950,-

NU 

€ 11.950,-

Opel Vivaro 1.9 DI 2.7T L1 H1 Dub. cab.
101.800 km. 5-drs. rood 10-2002 

€ 10.950,-

NU 

€ 9.950,-
excl. btw.

PEUGEOT Boxer 330 MH 2.8 HDi  VIP
89.000 km. 5-drs. grijs met. 03-2005 

Net 

binnen!

€ 21.950,-
excl. btw.

PEUGEOT Boxer 330 L2 H1 2.2 HDI Plus
8.400 km. 5-drs. wit 05-2007 

Daihatsu Gran Move 1.5i 16V EFI
88.800 km. 5-drs. rood met. 11-97 

€ 4.450,-

NU 

€ 3.450,-

Fiat Ducato 2.8 TDI Flair 7100i 
65.000 km. 2-drs. wit 07-1997

€ 49.950,-

NU 

€ 44.950,-

Prijs- en drukfouten onder voorbehoud. Eindejaarsactie geldt tot en met 31 december 2007

€ 9.950,-

NU

€ 8.950,-

€ 16.950,-

NU

€ 15.450,-

€ 22.500,-

NU 

€ 19.950,-
excl. btw.

Duizenden euro’s 

voordeel 

tijdens onze 

eindejaarsactie !

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl
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Koopzondag 23 december
en koopzondag 2e kerstdag

11.00 - 17.00 uur

T W E E W I E L E R -  E N  M A A I E R C E N T R U M

FOKKINK v.o.f.
Garvelinkkampweg 2a -  7261 CH Ruurlo - Tel. (0573) 45 31 00

www.fokkinktweewielers.nl

Ook voor

fitness apparatuur

het juiste adres.

EEE III NNN DDD EEEJJJAAAAAARRRSSSVVVEEE RRR KKKOOO OOO PPP
24, 27, 28 en 29 december

BATAVUS
GAZELLE

KOGA MIYATA

NU KOPEN = HONDERDEN EURO’S VOORDEEL

Door inruil verkregen zeer mooie occasions
Ook een grote collectie  kinderfietsen

5e nationale 
Kasteelcross Vorden

Zondag 30 december 2007
Programma:
10.30 uur Masters
11.30 uur Amateurs A/B
12.20 uur Dikke Banden Race Regio jeugd 

7 t/m 12 jaar
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 of 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!

Hoofdsponsoren:

VIERAKKER-WICHMOND

www.rtvvierakkerwichmond.nl

Weeversdrukkerij

Borculo Groenlo

�

w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Rond de feestdagen op zoek naar de nieuwste woon-
trends? Stap dan eerst eens bij Helmink Meubelen 
binnen. Onze toonzalen staan bol met de laatste collec-

ties in zit- en slaapcomfort, woningtextiel en accessoires.
Laat u verrassen door onze ruime collectie relaxfauteuils 

met een enorme keus voor jong en oud, in diverse uitvoerin-
gen en verstelmogelijkheden met hand- of elektrische 
bediening. Kom tijdens de Kerstshow maar eens kijken 

om inspiratie op te doen voor een sfeervolle en exclusieve 
inrichting van uw woning.
U bent van harte welkom.

SSfeervolle Kerstshowfeervolle Kerstshow
Kerst- en Eindejaarsshow van 26 t/m 29 december

bij Helmink

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

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

��

2e Kerstdag
GEOPEND

van 11.00 - 17.00 uur

�
�
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De verschillende activiteiten zijn zo-
wel afzonderlijk bij te wonen of ge-
combineerd in complete arrangemen-
ten, inclusief overnachtingen. Altvio-
liste Marjolein Dispa was al vaker te
gast op kasteel Hackfort, laatstelijk tij-
dens het Hackfort Festival in septem-
ber. 

Ook Eerste Kerstdag wordt ze bijge-
staan door violist Chris Duindam en
echtgenoot en cellist Michel Dispa.
Het trio verzorgt die dag om half vier
een  concert in de Westerholtzaal,
nadat het publiek eerst heeft kunnen

genieten van een uitgebreide brunch
in De Gravin van Vorden. Een kaartje
voor het twee uur durende concert
kost 17,50, de brunch alleen 24,50 eu-
ro en beide activiteiten samen veertig
euro. De brunch kost voor kinderen
tot en met twaalf jaar vijftien euro.

Tweede Kerstdag is er om een uur een
feestelijke high tea in De Gravin van
Vorden, met aansluitend een rondlei-
ding op het kasteel en het landgoed. 

De kosten van high tea en rondleiding
bedragen 25,50 euro, kinderen van de
basisschool 12,50 euro. Daarnaast zijn
de activiteiten op Hackfort onderge-
bracht in speciale arrangementen met
een of drie  overnachtingen, kosten 85,
109 of 239 euro per persoon. 

De  kaartverkoop van de verschillende
activiteiten is bij de Gravin van Vorden
aan de Stationsweg in Vorden, tel.
0575 551227. Het concert kan door ze-
ventig mensen worden biigewoond,
de brunch en de high tea door veertig.

Brunch met of zonder concert
op Hackfort
Samenwerking tussen Vereniging
Natuurmonumenten en hotel-
restaurant De Gravin van Vorden
levert een bijzondere besteding op
van de doorgaans zo saaie kerst-
dagen. Bijvoorbeeld een brunch
met aansluitend  een klassiek con-
cert of een feestelijke high tea in
combinatie met een  rondleiding
op het fraaie kasteel en landgoed
Hackfort in Vorden.

In "Kerst met van Dam & van Dijk"
zien we twee clowns die hun best
doen kerst te vieren zoals het
hoort. Dat valt niet mee, als je daar

allebei zo je eigen manier voor
hebt. Dan komt onvermijdelijk het
moment waarop het niet meer mo-
gelijk is de lieve vrede te bewaren.

Kerst met 
van Dam & van Dijk

Naast deze bijzondere auto zijn de
nieuwe Nissan Micra en X-Trail te
bewonderen. 

Ook de succesvolle QASHQAI staat
tijdens de show in de spotlights. Op
een aantal nieuwe auto's zijn er aan-
trekkelijke aanbiedingen, zoals het

introductiepakket op de nieuwe Mi-
cra. En koopt u tijdens de Eindejaars-
show een nieuwe auto bij Herwers
Nissan, dan krijgt u een straatje halve
oudejaarsloten cadeau. 

Koopt u tijdens de show een occasion
met een minimaal toe te betalen be-

drag van € 5.000,-, dan krijgt u een
flatscreen-TV of een set winterbanden
cadeau (met maximale waarde van
¤ 500,-).

De openingstijden van Eindejaars-
show zijn maandag t/m donderdag
van 10.00 - 18.00 uur, vrijdag 10.00 -
20.00 uur en zaterdag van 10.00 - 17.00
uur. 24 en 31 december van 10.00 -
15.00 uur en op zon- en feestdagen ge-
sloten. De medewerkers van Herwers
Nissan Hengelo staan graag voor u
klaar. Kijk voor meer informatie op
www.herwers.nl

Eindejaarsshow bij Herwers Nissan

Van 14 tot en met 31 december vindt de traditionele Eindejaarsshow van
Herwers Nissan weer plaats. Een show met aantrekkelijke aanbiedingen
en geschenken. De glühwein en de snert ontbreken hierbij niet.Spectacu-
lair is de Dakar Pickup van Nissan die tijdens de show in de showroom in
Hengelo zal staan. In 2003 heeft Nissan met deze auto meegedaan aan de
Dakar race.

De voorbereidingen voor de Eindejaarsshow bij Herwers Nissan zijn in volle gang.

De praktijk is gevestigd in een boerde-
rij aan de Koningsweg 26a in het bui-
tengebied van Hengelo. In haar prak-
tijk heeft Julia Riefel getracht de
mooie boerderijstijl in ere te behou-
den. Alle ruimtes zijn in lichte kleuren
en met beukenaccenten uitgevoerd.
Vanuit de wachtkamer en behandel-
kamer kijkt men over de landerijen.

Veel bezoekers hadden het gevoel dat
ze gewoon thuis zijn. Rust, ruimte en
de lichte kleuren dragen bij aan het
boerderijgevoel van haar praktijk. 

Een tandprothetische praktijk is in de-
ze regio nog niet zo erg bekend. De ve-
le bezoekers kwamen dan ook om
eens een kijkje achter de schermen te

nemen hoe het een en ander werkt. Al-
les kon bekeken worden. Er werd uit-
leg gegeven, men kon zien hoe een
kunstgebit vervaardigd werd en veel
vragen werden gesteld over het kunst-
gebit en de mogelijkheden. 

Mocht u de open dag gemist hebben,
heeft u vragen over uw eigen kunstge-
bit of heeft u vragen in het algemeen?
Neem dan gerust telefonisch contact
op via 0575-464433 of kijk op de inter-
netsite: www.tppriefel.nl

Veel belangstelling open dag
Tandprothetische Praktijk J. Riefel

De open dag van Tandprothetische Praktijk J. Riefel trok veel publiek.
Vanaf het begin van de dag tot het einde kwamen belangstellenden uit de
hele regio, onder het genot van koffie of thee, de praktijk bekijken.

Op de open dag konden bezoekers alles bekijken en uitleg krijgen over de tandprothetische praktijk.

Sieraden zijn haast zo oud als de
mensheid jezelf mooier maken  en
zeker met kerst is een van de
manieren om je van anderen te
onderscheiden. 

Een mooi sieraden zelf maken bij je
kerst outfit  kan in Zutphen tijdens
een workshop bij Anna Siera op de
Zutphense Nieuwstad. Naast het ge-
ven van workshops  is natuurlijk het
verkopen van kralen en sieraden een
belangrijke poot. Bianca zorgt er  voor
dat ze naast het wat gewonere assorti-
ment ook altijd iets bijzonders in
huis heeft. Gerecycled glas kralen uit
Ghana bijvoorbeeld. ,,Die zijn iedere
keer anders en bovendien steun je de
lokale economie er mee. Dat is toch
ook een leuke gedachte.’’ 

Daarnaast heeft ze natuurlijk gewone
en luxe glazen kralen, maar ook  luxe
kunststof kralen. Een heel eigen sfeer
hebben de glanzende steentjes van
Swarovski, die passen bij de sfeer vol-
le kerst. Wie niet weet wat te kiezen
zijn er ook leuke pakketjes te koop
met alles er in voor een ketting. 

Heeft u geen tijd om langs te komen
geen probleem u kunt ook bestellen
via onze webshop.

Neem deze bon mee en u  krijgt

10% KERSTKORTING
op uw aankoop van 12 t/m 31 dec. 2007

Voor informatie kunt u terecht bij:
Anna Siera 
Nieuwstad 40, 7201 NR  Zutphen
Tel. (0575) 51 46 15
www.annasierawebshop.nl            
info@annasiera.nl

Maandag en dinsdag gesloten.

- Advertorial -

Anna Siera 
Kralen, Sieraden, Workshops
en Mode accessoires
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BOUWBEDRIJF

WOLBRINK-MASSELINK
en medewerkers

Wensen u allen
een goed en bouwzaam

2008!

Veelzijdig in bouwen en advies. 
Wij maken van uw plan werkelijkheid.

Toverstraat 5, 7223 LN Baak
Tel. (0575) 44 16 77 / 44 28 49

Frank Kok 06 - 53 55 81 31
Frans Kok 06 - 22 40 94 96

Ook voor al uw balkonwerk!

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2008!

Kervelseweg 14 - 7255 BG Hengelo Gld. - Fax (0575) 46 38 12

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren � metselwerk
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk fax 0575 - 45 09 40

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

heeft nu studiepiano’s
SCHIMMEL, HOFFMAN, FÖRSTER

voor een aantrekkelijke prijs!
Begin straks het nieuwe jaar goed 

op een fijn instrument!

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

STAJA is een dynamische en groeiende
onderneming met een internationaal
afzetgebied. Zowel halffabrikaten als
complete eindprodukten vinden hun
bestemming naar uiteenlopende bran-
ches. De STAJA-groep telt 3 werkmaat-
schappijen met in totaal 90 werknemers
en elk met zijn eigen disciplines.

Voor STAJA Machinebouw te Zevenaar zijn wij op zoek naar:

(SERVICE) MONTEUR WERKPLAATS
Jonge, energieke persoon voor reparatie en montage van landbouwmachines
(in de binnendienst en/of buitendienst), kennis van hydraulische en de daarbij
behorende elektrische installaties, minimaal MBO Werktuigbouwkunde of
gelijkwaardig.

MONTAGEMEDEWERKERS VOOR EINDMONTAGE LANDBOUWMACHINES
o.a. mesttanken, bemesters en silagewagens. Energieke personen met mini-
maal MBO Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig.

Voor informatie over bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met dhr.
Buiting, tel. nr. 0316-581610.

Voor STAJA Constructie te Hengelo Gld. zijn wij op zoek naar:

ZELFSTANDIG WERKENDE CONSTRUCTIEBANKWERKERS
Mig/Mag lassers in het bezit van lasdiploma's nivo 2 of hoger. Zelfstandig en
accuraat kunnen werken van tekening. Opleiding VMBO, MBO of gelijkwaardig.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/PLAATWERKER
Tot zijn taak zal behoren het bedienen van onze CNC gestuurde kantbank, pro-
fiel- en platenwals alsmede de platenschaar. Ervaring met deze besturing en
machines is een vereiste. Zelfstandig en accuraat van tekening kunnen werken.
Opleiding VMBO/MBO of gelijkwaardig.

Voor informatie over bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met dhr.
C. te Stroet, tel. nr. 0575-461815.

Voor STAJA Wapening te Hengelo Gld. zijn wij op zoek naar:

WERKVOORBEREIDER

Functieomschrijving: • maken van buigstaten/calculaties;
• opstellen productieplanningen;
• voortgangscontrole werkzaamheden;
• contacten onderhouden met klanten en leveranciers.

Vereisten: • MTS opleiding bouwkunde of gelijkwaardig;
• ervaring met Autocad, Microsoft Office, ERP software;
• goede contactuele eigenschappen;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• woonachtig in de regio of bereid zich daar te vestigen.

BETONSTAALVERWERKERS/CO2 LASSERS
Het kunnen lassen en samenstellen van halffabrikaten/prefab wapening
a.d.h.v. werkplaatstekeningen.

Voor informatie over bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met dhr.
J. Roenhorst, tel. nr. 0575-461815.

Wat wij u bieden: • Interessante full-time baan.
• Een bij de functie passend salaris.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een prettige werksfeer in een groeiend bedrijf.

Bent u geïnteresseerd in een van bovengenoemde functies en voldoet u aan
de gestelde eisen, richt dan uw sollicitatie aan: STAJA Management BV

t.a.v. dhr. T.G.M. Stapelbroek
Postbus 91
7255 ZH  Hengelo Gld.

Wij wensen u
prettige kerstdagen
en een voorspoedig
en gezond 2008

Fam. G. Weulen Kranenbarg

LET OP WIJ ZIJN VERHUISD!

Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark 16v Progression, zwart, airco, mei 2003, 80000 km
€ 11.950,-

Alfa Romeo 147 1.6 Distinctive, rood, Leer, zilver metallic, airco, november 2001,
76000 km € 10.500,-
Citroën Xsara Picasso 2.0 16v difference automaat, airco, mei 2003, 84000 km

€ 12.750,-
Ford Focus 1.4 Trend, groen, airco, mei 1999 € 4.400,-
Hyundai Matrix 1.6 gls, zwart, airco, augustus 2001, 94000 km € 6.900,-
Mazda 323 fastbreak 1.5 glx, airco, blauw met., april 2000, 112000 km

€ 5.900,-
Mercedes-Benz E-Klasse 320 Combi elegance automaat, zilver met.,
maart 2004, 89000 km, Nieuwprijs € 74.800,-  Nu € 37.950,-
Suzuki Swift 1.3 GLX 5-deurs, airco, stuurbekrachtiging, 1998, 107000 km

€ 3.250,-
Toyota Avensis 1.6 vvti Linea Terra, airco, zwart metallic, 2001, 125000 km

€ 7950,-
Volkswagen Golf 1.9tdi Basis 74kW Variant, airco, blauw metallic, juni 2002
Slechts 84000 km € 10.950,-
Volkswagen Passat 1.8 20V 92kw, schuifdak Zeer nette auto! 1999, 
Slechts 130000 km € 5.900,-

Dr. Alfons Ariënsstraat 33B (naast de Brandweerkazerne)
7221CA Steenderen Tel. 0575-441030
www.alfa-specialist-kluit.nl

HIVA ZELHEM
OPHEFFINGSVERKOOP

Alles moet weg t.e.a.b.
Decoratie-tuintafels hardhout

kant. meubels, div. leren stoelen
div. wenskaarten, div. inboedels,

div. restpartijen.

Donderdag 20 december
14.00-21.00 uur

Vrijdag 21 december
12.00-17.00 uur

Zaterdag 22 december
10.00-16.00 uur

Industriepark 5a, Zelhem. Tel. 0314-624316

IIINNNLLLEEEVVVEEERRREEENNN   AAADDDVVVEEERRRTTTEEENNNTTTIIIEEE’’’SSS    EEENNN   BBBEEERRRIIICCCHHHTTTEEENNN

III ...VVV...MMM...    KKKEEERRRSSSTTT   EEENNN   OOOUUUDDD   EEENNN   NNNIIIEEEUUUWWW...

Weekblad Contact blijft eind 2007 iedere week* verschijnen.

Onze aanlevertijden zijn echter wel aangepast.

Voor weekblad Contact van 27/28 december

aanleveren voor woensdagavond 19 december 17.00 uur.

Voor weekblad Contact van 2/3 januari 2008

aanleveren maandag 24 december voor 16.00 uur.

We rekenen op uw medewerking.

Redactie Weekblad Contact

* In week 52, zaterdag 29 december, verschijnt weekblad

Contact Warnsveld niet.

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100
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In korte tijd stond aan beide kanten
van het kruispunt een file met hoofd-
zakelijk vrachtwagens. Personenauto's
reden over de parallelweg langs de
achterzijde van de Radstake om dins-
dagmorgen toch nog op tijd op de
plaats van bestemming te kunnen ko-
men. 

Zo gaat het dagelijks op de druk bere-
den Twenteroute. Alle opstoppingen
over de 45 kilometer lange weg naar
Enschede bij elkaar genomen, kosten
de bedrijven in de regio jaarlijks 2,6
miljoen euro extra. "En dat is nog niet
het enige," zo verwoordde Foppe Ate-

ma van VNO NCW. Volgens Atema be-
vordert de slechte doorstroming op de
hoofdontsluiting van de Achterhoek
het sluipverkeer. 

Dit gaat ten koste van de bereikbaar-
heid. Als de ongunstige ligging van
het Achterhoekse gebied ten opzichte
van de rest van Nederland wordt mee-
gerekend dan zal het aantal arbeids-
plaatsen verder afnemen (Grolsch is al
weg) met 1530 werkplekken. "Als de
A18 er komt dan komen er 645 plaat-
sen bij en dat is een behoud van 2175
arbeidsplaatsen in de Achterhoek",
aldus Atema vanaf het kruispunt. 

Ten Broeke die de petitie in ontvangst
nam sprak met dezelfde woorden als
Henk Kamp op 3 december bij recrea-
tiepark Marveld in Groenlo. "Er is geen
stukje weg in Nederland waar de regio
al zoveel geld voor bij elkaar heeft. Dit
mag niet omkeerbaar worden."

Henk Kamp waarschuwde de VVD-ach-
terban voor de Milieu Effecten Rappor-
tage die al een jaar langer op zich laat
wachten. Dat zou Den Haag de kans
geven om met de smoes te komen of
het niet anders kan. "Ze moeten er
geen probleem van de Achterhoek van
gaan maken: infrastructuur is een pro-
bleem voor heel Nederland", zo zei
Kamp. 

Met de petitie in de hand is Han ten
Broeke voornemens om maandag in
de Kamer een amendement in te die-
nen op de infrastructuurplannen van
minister Camiel Eurlings. De VVD wil
40 miljoen euro vragen om de A18 op
een nieuw tracé door de Achterhoek te
kunnen realiseren.

Achterhoeks bedrijfsleven geeft gehoor aan oproep Henk Kamp

Ondernemers maken op Twenteroute
een massief geluid voor A18

Anderhalve week na de oproep VVD-troef in de Tweede Kamer Henk
Kamp in Groenlo 'een massief geluid richting Den Haag te maken voor
een A18', was het raak. Een grote groep werkgevers uit de regio Achter-
hoek en deels uit Twente voegde de daad bij het woord en gingen ter hoog-
te van de Radstake het kruispunt van de N18 op. Voor een korte tijd bezet-
ten zij de belangrijkste hoofdader van Arnhem naar Twente en boden aan
Tweede Kamer-lid Han ten Broeke (VVD) een petitie aan. De petitie is on-
dertekend door VNO NCW Achterhoek, MKB Oost-Nederland, Kamer van
Koophandel, EVO en Transport en Logistiek Nederland en daarin pleit het
bedrijfsleven voor een 100 kilometer snelweg door de Achterhoek.

Met sjaal Tweede Kamer-lid Han ten Broeke van de VVD. Foppe Atema geeft de petitie mee.

De markt bestaat uit kleine dingen die
gemaakt zijn door de leerlingen van
Basisschool de Garve. De opbrengst is
voor een goed doel. De markt wordt
aangekleed met een levende kerststal,
zoals al enige jaren bekend van de
laatste schooldag voor de kerstvakan-
tie. Ook zal het kerstverhaal worden
voorgelezen. Erwtensoep, warme cho-

colade melk en glühwein maken het
geheel compleet. De kerstmarkt is
voor iedereen, dus ook als u geen kin-
deren of kleinkinderen op school
heeft zitten. De aanvang is 15.00 uur
en daarmee sluit het aan op de kerst-
viering van Basisschool de Garve in
het Ludgerus gebouw.
U bent allen van harte welkom.

Kerstfeest bij
Basisschool de Garve

De avonden worden langer, de nachten worden kouder en de sterren stra-
len aan de hemel. Het is bijna zover het kerstfeest kan beginnen. Als eer-
dere jaren, zal er weer een levende kerststal zijn in Wichmond, in samen-
werking met Basisschool de Garve. En op donderdag 20 december wordt
op het terras bij het Ludgerus gebouw een gezellige kerstmarkt gehouden.

De levende kerststal in Wichmond.

Er wordt het hele jaar door gefietst.
Vooral de bossen tussen Vorden en Lo-
chem worden onveilig gemaakt waar-
onder het Grote veld en de Lochemse
berg. Op de terugweg is er een koffie-
stop bij "de Wildenborcherhof". In het
winterseizoen worden er ook vaak ge-
organiseerde toertochten gefietst in

de regio. Via Peter Nijenhuis werd het
Diederik Nossent bekend dat er een
fietsteam bestond dat nog wel behoef-
te had aan kleding. Zo ontstond het
idee van de sponsoring door Nossent
Bouw. Nossent Bouw is een bouwbe-
drijf gevestigd in Winterswijk dat ge-
specialiseerd is in restauratie, natuur-

steen, renovatie en verbouwing. Op
feestelijke wijze heeft de heer Diederik
Nossent de 12 fietsjassen overhandigd
aan de fietsers. De gelegenheid vond
plaats bij "de Wildenborcherhof" in
Vorden. Van de gelegenheid werd ge-
bruik gemaakt om met sponsor en
team op de foto te gaan.

Na de officiële overhandiging van de
jassen heeft de heer Diederik Nossent
de fietsclub feestelijk voorzien koffie
in de taveerne.

Nossent Bouw sponsort ATB-team Vorden

Op zaterdag 8 december jongstleden zijn de gesponsorde jassen overhan-
digd aan ATB-team Vorden. ATB-team Vorden is een groep van enthousias-
te heren die op zondag de bossen verkennen op de fiets (All Terrain Bi-
king). De insteek is recreatief maar ook gezelligheid.

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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Wij wensen U prettige
kerstdagen en

een gelukkig en
gezond 2008

ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

HENGELO

Showroom, Molenenk 20, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 09 - Tel. privé (0314) 63 15 17

WHH

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld.) tel. 46 13 60

>> PROFITEER NU! <<
Eindejaars Aanbieding 

v.a. 20 dec. t/m 31 dec.

Gehele assortiment 10% korting
Wij wensen U prettige kerstdagen en één gezond

2008

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

TOT 31 DECEMBER JUBILEUMAANBIEDINGEN

1967-2007
JAAR

40 DEMONSTRATIE-AUTO’S
BIJNA NIEUW EN ZEER VOORDELIG

GROOT INGEKOCHT BIJ CITROËN
40 GEBRUIKTE AUTO’S MET 

€1.815 EXTRA KORTING

80 NIEUWE AUTO’S MET
EXTRA INKOOPVOORDEEL

EXTRA VOORDEEL OP 160 AUTO’S

Kijk op www.ruesink.nl voor alle acties

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

Dealer van: 
■ Jonsered
■ Castelgarden
■ Solo
■ Partner
■ enz.

Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

Wij wensen u

prettige kerst-

dagen en een

gezond 2008!

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

Wijwensen u prettige feestdagenen een voorspoedig2008Wij wensen u fijne feestdagen en een
reislustig 2008!

Globe Reisburo Vorden Zutphenseweg 26a 7251 DK  Vorden telnr: 0575-448440 faxnr: 0575-448449
email: vorden@globereisburo.nl

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

Met ons 
assortiment 

tegels, vloeren 
wij iedereen.

Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:
• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

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



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

Dertien jaar geleden nam hij het be-
drijf over van de broers Kettelerij, die
al rond 1942 de onderneming hebben
opgericht. Onder leiding van Henk Lo-
man maakte het bedrijf een verdere
voorspoedige groei door. 

Belangrijk daarbij was ook het werk
van zijn vrouw Ans die, samen met be-
drijfsleider Harry Wassing, de admini-
stratie en boekhouding verzorgde en
met name de inzet van de medewer-
kers.

Nu, na bijna veertig jaar, is de tijd ge-
komen om te zoeken naar een goede
opvolger. Henk hoefde eigenlijk niet
ver te zoeken want bedrijfsleider Har-
ry Wassing had de kennis en be-
kwaamheden om het bedrijf ook in de

toekomst over te nemen en te leiden.
Er werd een goede basis gevonden
voor de overdracht en zo zal Hove-
niersbedrijf Kettelerij met ingang van
1 januari 2008 in eigendom overgaan
naar Harry Wassing, die al ruim zeven
jaar in het bedrijf werkzaam is. Harry
kent daardoor ook nagenoeg alle
clienten en dat is bij een overdracht
een belangrijk pluspunt. 

Na zijn opleiding op de Middelbare
Tuinbouwschool heeft de nieuwe ei-
genaar veel ervaring opgedaan bij het
ontwerpen, uitvoeren en onderhou-
den van particuliere tuinen en bij pro-
jecten voor bedrijven en instellingen.
Ook als het bijvoorbeeld gaat om park-
onderhoud voor landgoederen en kas-
telen in de hele regio. Want ook in dit
opzicht heeft Hoveniersbedrijf Kettele-
rij zich een uitstekende naam verwor-
ven. Een belangrijk punt bij deze over-
dracht is ook dat Henk Loman bereid
is de eerste jaren nog enkele dagen per
week werkzaamheden voor het bedrijf
te verrichten. 

Zodat in dit geval met recht gesproken
kan worden van een ideale manier om
een bedrijf over te dragen.

Nieuwe eigenaar voor
Hoveniersbedrijf Kettelerij
in Vorden
Bijna veertig jaar heeft Henk Lo-
man (62) met veel plezier in zijn
werk en grote deskundigheid zich
ingezet voor de clienten van Hove-
niersbedrijf Kettelerij in Vorden.
De eerste jaren vervulde hij vele
functies en bouwde hij een ruime
ervaring op in alle soorten werk zo-
wel voor particulieren als voor be-
drijven en instellingen.

Uitvoerenden zijn het projectkoor on-
der leiding van Hans de Wilde en Ars
Floreat, een ensemble instrumentalis-
ten dat haar sporen heeft verdiend bij
onder andere het Radio Filharmo-
nisch orkest, en Gert Oldenbeuving op
het orgel. 

Dit gehele ensemble heeft in maart in
een uitverkochte kerk het Stabat Ma-
ter van Pergolesi uitgevoerd en werd
bejubeld om het hoge niveau van de
uitvoering. 
De pers sprak over: "Helse beproevin-
gen Hemels vertolkt in Vierakkerse
Willibrorduskerk."

VOORVERKOOPADRESSEN
Ludgerusgebouw Vierakker
Foto Willemien Vorden 
Sigarenspeciaalzaak Schimmel Zutphen 
Le Rideau Zutphen
annemariewesthuis@chello.nl

Kerstconcert 21 december
Op vrijdag, 21 december is er in de
St Willibrorduskerk te Vierakker
een bijzonder kerstconcert. Het
programma bestaat uit Duitse en
Franse barok. Van Bach wordt can-
tate 61 uitgevoerd en van Charpen-
tier de messe de minuit.

OVER DE WINNAAR
De nieuwe diesel is speciaal ontwik-
keld om sneller te ontbranden en de
motor schoner te houden. Volgens
Shell levert dat een dusdanig lager ver-
bruik op, dat per jaar maximaal 550
kilometer extra kan worden gereden
(bij 30.000 km per jaar). 

Dit kost de bestuurder geen extra geld,
want de economy diesel heeft dezelf-
de prijs als gewone diesel. De ver-
nieuwde diesel is vanaf 1 november bij
ieder Shell station verkrijgbaar, naast
Shell V-Power. 

Tevens biedt Shell een compleet infor-
matieprogramma (het 'zuinig rijden
platform': www.shell.nl/zuinigrijden-
beweging), waarmee automobilisten
een zuinigere rijstijl kunnen aanleren.
Zo zou het totale brandstofgebruik
met tien procent kunnen worden ge-
reduceerd, dat over de gehele wereld
een besparing van 170 miljard liter
zou betekenen. 

DE UITREIKING
De spanning was te snijden geduren-
de de uitreiking. De drie genomineer-
den (waaronder ook Travelcard Neder-
land en Mobility Mixx) kregen vooraf
de kans om hun innovatie toe te lich-
ten in een introductiefilm, waarna ju-
ryvoorzitter Vic Vooys (Directeur Die-
mermere Beheer Randstad) het aan-
wezige publiek vertelde dat de jury bij-
na unaniem voor de innovatie van
Shell koos. Shell behaalde een bijzon-
der hoog aantal punten, die het pun-
tentotaal van de nummers twee en
drie gezamenlijk oversteeg. 

FLEET INNOVATIE PRIJS
Met de Fleet Innovatie Prijs wordt ex-
tra aandacht geschonken aan het opti-
maal beheren van het wagenpark en
manieren om hierin te innoveren. 
De Fleet Innovatie Prijs heeft de afge-
lopen jaren aan populariteit gewon-
nen: nog nooit hebben zoveel bedrij-
ven zich ingeschreven met hun inno-
vatie. 

Fleet Management Expo 2007 De Fleet
Management Expo 2007 vond dit jaar
plaats op donderdag 6 en vrijdag 7 de-
cember 2007 in het Euretco Expo Cen-
ter te Houten, waar dit evenement
voor de vierde keer plaatsvond. Beide
beursdagen waren geopend van 10.00
uur tot 17.00 uur, en gedurende deze
openingstijden vonden diverse vak-
gerichte activiteiten plaats. 
www.fleet-management-expo.nl

Shell wint Fleet Innovatie Prijs
Shell Nederland heeft met zijn die-
sel met fuel economy formule de
prestigieuze Fleet Innovatie Prijs
2007 gewonnen. Tijdens de Fleet
Management Expo 2007 in Houten
(gehouden op 6 en 7 december) is
dit bekend gemaakt. Dit gebeurde
tijdens de eerste editie van de Fleet
Innovation Lunch, die op vrijdag 7
december voor genodigden plaats-
vond.

Peter en Wies Beersma zijn bij heel
veel inwoners van Bronckhorst be-
kend als gedreven liefhebbers en be-
schermers van de steenuil. Zij hebben
door hun jarenlange observatie een
schat aan gegevens verzameld over de

steenuil en deze ter beschikking ge-
steld aan wetenschapper Arnold van
den Burg.Het resultaat is een prachtig
boek over de steenuil, waarvan het eer-
ste exemplaar op 10 december over-
handigd aan wethouder Andre Baars.

Praktische informatie en wetenschap-
pelijke kennis komen samen in dit rijk
geillustreerde boek. “De grote hoeveel-
heid kennis die met dit boek Steenui-
len wordt verspreid, kan ook een waar-
devolle bijdrage leveren aan het succes
van de steenuilenbescherming” aldus
Romme van der Kaa die het boek aan-
beveelt.

Overhandiging boek Steenuilen

Op 10 december 2007 overhandigden Peter en Wies Beersma het boek
‘Steenuilen’ aan wethouder André Baars van de gemeente Bronckhorst.

Overhandiging boek

SOCII NIEUWS.
Uitslag 16 dec. 07
Stokkum 2 -Socii 2  0-0

Programma 23 december
Socii 2 - VVG 25  3
Socii 3 - Dierense Boijs 5

Vo e t b a l

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk
is? Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen,
een slecht humeur of overgewicht? Dankzij de gecom-
bineerde methode van eraCare is die angst ongegrond.
Ook als u al diverse pogingen hebt ondernomen, kan
eraCare u helpen.

Hengelo - “Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”,
lacht Arno Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet
en als ik daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk
met alle bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig,
het is zo lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...”.
Dat is inmiddels heel wat jaren geleden. De straffe roker
van weleer is opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te
roken. Zo blij dat hij al duizenden anderen van het roken
af heeft geholpen.

Iedereen kan stoppen
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is lastig
door de combinatie van lichamelijke verslaving, geestelijke
afhankelijkheid en de gewoonte om te roken. Juist deze
drie aspecten pakt eraCare met succes aan, waardoor het
voor iedereen mogelijk wordt de tabak definitief vaarwel
te zeggen. 

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur).
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen. U
blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effectieve
training en krijgt een boekje mee waardoor u leert de gees-
telijke afhankelijkheid te bestrijden en uw rookgewoonte
te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling (een week
later) worden de puntjes verwijderd en krijgt u een nieuw
puntje dat voorkomt dat u gaat aankomen.  

Gaat het ondanks alles tóch soms even wat minder makke-
lijk? Dan kunt u gewoon tussendoor rechtstreeks telefonisch

contact opnemen met
de heer Vloet voor een
extra duwtje in de rug. 

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft.
Mocht u binnen zes maanden toch weer gaan roken,
dan kunt u zo vaak terugkomen als nodig is. Na deze zes
maanden betaalt u slechts voor de consultkosten.  

Gediplomeerd therapeut
Arno Vloet is gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut.
Vraagt u gerust naar zijn papieren. (Wij dagen u uit dat ook
eens bij de concurrentie te doen.....). Hij is aangesloten bij
o.a. de BATC en de Ring en u kunt in de praktijk in Malden
ook bij hem terecht voor afvallen en  pijnbestrijding. 

ALLEEN BIJ ERACARE WORDEN DEZE BEHANDELINGEN
DOOR DE MEESTE ZORGVERZEKERAARS (DEELS)
VERGOED. (O.a. door CZ, VGZ, Achmea Groep, Menzis,
Agis en Ohra; zie voor specifieke vergoedingen ook onze
website).

eraCare werkt uitsluitend op afspraak en is binnenkort
ook bij u in de buurt: 

donderdag 10/1 in de Pol in Aalten
zaterdag 12/1 in Ons Huis in Hengelo
zaterdag 2/2 in zaal Lovink in Halle

- Advertorial -

Rokers opgelet!!  

Voor meer informatie of het maken van een afspraak  kunt u 24 uur per dag
bellen naar 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl

Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

Ik wens u tevens 
Fijne Feestdagen 

en een 
Voorspoedig 2008

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

OLIE BESTELLEN!
DIESELOLIE, PETROLEUM

HUISBRANDOLIE, GASFLESSEN
OLIETANKS NU AANBIEDING!

Tankstation en oliehandel
Weulen Kranenbarg
Enkweg 3 Vorden

Tel.0575-551811 b.g.g. 0575-551217

OPRUIMING!
SIERBESTRATING, TUINHOUT
SHOWMODEL BLOKHUTTEN

www.weulenkranenbarg.nl
Dè specialist in sierbestrating, tuinhout,

blokhutten, vijvermateriaal en tuinverlichting.
Vorden, Ruurloseweg 45a, 0575-551217

is voor veel ondernemers en particulieren hét aanspreekpunt inzake
accountancy en belastingadvies. Zo verzorgen wij met een team van acht
mensen de (complete) administratie, tussentijdse rapporten, jaarrekeningen
en fiscale aangiften van ondernemers en particulieren en begeleiden we
ondernemers op organisatorisch, economisch en juridisch gebied.
Door pensionering zijn wij nu op zoek naar een enthousiaste collega.

Uw werkzaamheden
Het onderhouden van cliëntencontacten, begeleiden van collega’s, het
samenstellen van tussentijdse rapporten en jaarrekeningen, het verzorgen
van alle fiscale aangelegenheden, het begeleiden en adviseren van cliënten.
Onze verwachtingen
Om in aanmerking te komen voor deze functie hebt u een afgeronde
opleiding op SPD of HEAO-BE niveau. Affiniteit met de zakelijke
dienstverlening is vereist. Diverse jaren ervaring op een administratie- of
accountants-kantoor is vereist. U bent een enthousiaste persoonlijkheid die
het prettig vindt om met mensen om te gaan.
Het aanbod
Wij bieden u een veelzijdige baan, een prettige, informele werksfeer, een
passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Uw reactie
Geïnteresseerd? Stuur dan uw handgeschreven sollicitatie binnen 14 dagen
naar Administratie- en belastingadviesbureau Hissink, Spoorstraat 66,
Postbus 60, 7260 AB Ruurlo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer G.H. Hissink, telefoon (0573) 45 29 59.
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administratie- en belastingadviesbureau

spoorstraat 66
7261 ag  ruurlo
tel. (0573) 45 29 59
fax (0573) 45 29 69hissink

NOOIT MEER ZONDER STROOM
Tijdelijke of permanente noodstroominstallaties
Automatische of handmatige omschakeling
Van 10 kVA tot 500 kVA of meer

Compleet verzorgd en geïnstalleerd

Leveren en installeren van UPS systemen
Verhuur van aggregaten en mobiele verlichtingsets

Hengelo Gld.  0575-460033 / 06-10630030
www.knoltech.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

Magazijn
opruiming

Bruggink Heelweg

Restanten
Tegels

Donderdag 27 december 
van 9.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 28 december
van 9.00 tot 17.00 uur

Molenweg 11
Heelweg/Varsseveld

Telefoon 0315 24 29 29
www.bruggink-bv.nl

OP=OP

Maak nu uw afspraak voor de 
Winterbeurt van uw grasmaaimachine. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

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

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

De nieuwe zomergidsen zijn binnen!
Ruime vertrekmogelijkheden vanaf Duitse luchthavens

0575-559090

&&&GAS  |  WATER  |  CV  |  DAK  |  ELEKTRA
(0575) 46 24 87 (0575) 46 51 19

Ins ta l la t ie techniek&&
Prettige feestdagen en een voorspoedig 2008

Wij wensen iedereen

prettige

Kerstdagen

en een

gelukkig

2008.

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Fruit en
groente

Stoofpeertjes. Lekker!

Gieser Wildeman
nu slechts € 0,69 /kg

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel,
voor al uw groente, fruit en streekproducten.

Vers en lekker.
Maandag 24 december open.

In de apotheekhoudend huisartsenpraktijk
Beltrum is per 1 febr. een vacature voor plm
26 uur per week voor een 

APOTHEKERSASSISTENTE

Sollicitaties voor 3 januari richten aan:

J. de Vette 
Haarstraat 2, 7156 LN Beltrum.
Tel inl: 0544 - 481355.

BIJ AANKOOP
VAN

BEHANG

1 PAK
BEHANGPLAKSEL 

GRATIS
Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak



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

Naast de Sanitiem show room is er 
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er. 
Sanitiem biedt u de keus. Nieuwe CV-ketel inclusief montage.

Nu met GRATIS thermostatische doucheset.

NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

Actie geldig van1okt. t/m 31 dec. 2007

Actie
CV-ketel

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

1750,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VANAF

Nieuwe CV-ketel inclusief montage.
Nu met GRATIS thermostatische doucheset.

NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

Actie geldig van1okt. t/m 31 dec. 2007

Actie
CV-ketel

1750,-VANAF

Wij wensen iedereen fijne fe
estdagen 

en een voorspoedig 2008

AANNEMERSBEDRIJF
J.H. RONDEEL & Zn.

Hengelo (Gld.)

Al jaren een vertrouwd adres
in nieuwbouw verbouw
renovatie & restauratie

Wenst u allen prettige feestdagen
en een voorspoedig 2008

Tel. (0575) 46 17 62
Tevens lid van BouwNed

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen VOORRAAD

±40.000 M
2

OPEN:
ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur
vrij. 8.00 - 21.00 uur
zat. 9.00 - 16.00 uur
Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

BETTING & RESSINGKNALTHET JAAR UIT!
15% KORTING!

OP GEHELE VOORAAD ASSORTIMENT TEGELS!Van 22 december t/m 5 januari.Uitgezonderd lopende akties en projecten.

Aannemersbedrijf A.W. Veldhorst is een klein bedrijf dat timmerwerk
verzorgt voor veel uiteenlopende projecten.

Onze werkzaamheden bestaan uit:
• Machinaal timmerwerk
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie / onderhoud
• Houtskeletbouw
• Stallenbouw

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

ALLROUND TIMMERMAN
Wij zoeken een zelfstandig werkende timmerman. Ervaring op het gebied
van machinaal timmerwerk is gewenst. Het werk bestaat uit alle voorko-
mende timmerwerkzaamheden.

Voor inlichtingen of reacties: Aannemersbedrijf A.W. Veldhorst
Keijenborgseweg 3a
7021 KP  Zelhem
Tel. (0314) 64 13 33
E-mail: veldhorstaannemer@versatel.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl



www.plus.nl

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Wat een verschil.

Kerstvoordeel
Geldig van donderdag 20 t/m maandag 24 december 2007

Mosterd roomkaas of 
met ontbijtspek en kaas
Ovenschaal ca. 300 gram
NORMAAL 7.50

4.99
300 gram

Ovenschotel zalmfi let

Bestaande uit:
Biefstuk, varkens-
fi let, rundervinken,
kalkoenfilet, cordon bleu,
saltimbocca, runderreepjes 
en gemarineerde steak
Schaal ca. 800 gram, per 250 gram
NORMAAL 4.50

3.98
250 gram

Gourmetschotel 
de luxe

51/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

PLUS Varkens- 
filetrollade culinair
Naturel of cranberry
750 gram
NORMAAL 10.86

7.98
750 gram

Aardappel gratin
Naturel of met spekjes, 
ui en champignons
Bak 500 gram

2.99
500 gram

PLUS
Zalmfilet met huid
Uit de koeling
Voordeelverpakking 500 gram
NORMAAL 9.49

5.99
500 gram

Dole
Grote 
ananas
Extra zoet
Per stuk
ELDERS 1.99

0.99

PLUS
Biefstuk
Supermals en sappig
Kilo
NORMAAL 17.98

9.98
kilo

PLUS
Beenham
Vers voor u gesneden 
150 gram
NORMAAL 2.69

1.59
150 gram

Slagroomijs met saus
Slagroomijs met aparte ver-
pakte 
chocolade-, kersen- of cara-
melsaus
Bak 800 ml

3.99
800 ml

Tiramisu
Uit de koeling
Beker 90 gram
NORMAAL 1.19

0.99

Rundercarpaccio
Met pijnboompitjes, 
Parmezaanse  kaassnippers en 
balsamico dressing
Vers uit de koeling, schaal ca. 
130 gram
NORMAAL 3.38

2.98
130 gram

Luxe vissalades
Zalmcocktail, viscocktail 
of rivierkreeftcocktail
Bakje 150 gram
NORMAAL 2.49

1.99
150 gram

El Descanso*
Alle varianten, uit Chili
3 flessen à 75 cl naar keuze
ELDERS 11.97-14.97

10.00
3 flessen

Ambachtelijke 
minibroodjes
Mixpak met 3 Parisiennes, 3 mini-noten-
broodjes en 3 mini-meergranenbroodjes
Om zelf thuis af te bakken
Pak 9 stuks
NORMAAL 2.99

1.99
9 stuks

ZONDAG 23 DECEMBER
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Elke 100 ste klant krijgt de 
Kerstboodschappen 

GRATIS!!

Alleen op zondag 23 december
Varkens filetrollade
Per kilo   (max. 2 stuks per klant)

4.99



Microfiber badjassen
vanaf 29,95

Kinder badjassen
vanaf 14,95

SIERKUSSENTJES
uitzoeken 9,95

diverse maten en vele dessins

HOESLAKENS

BADJASSEN

TAFELGOED
lopers + dekservetten uitzoeken 9,95

tafelgoed ±140/190 uitzoeken 19,95

tafelgoed ±130/220 uitzoeken 24,95

tafelgoed ±160/260 uitzoeken 29,95

servetten uitzoeken 1,95 per stuk

KUSSENS

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit maar

liefst 16 kleuren. 100% katoen
1 persoons van 14,95 voor 9,95

1 persoons XL van 16,95 voor 11,95

2 persoons van 19,95 voor 15,95

litsjumeaux van 23,95 voor 19,95

waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 14,95 voor 10,95

90/200 van 15,95 voor 11,95

90/220 van 16,95 voor 12,95

140/200 van 22,50 voor 14,95

160/200 van 23,95 voor 17,95

180/200 van 28,95 voor 19,95

180/220 van 30,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks nu 9,90

Badstof hoeslakens
90/200 van 18,95 voor 14,95

90/220 van 21,95 voor 17,95

140/160-200 van 27,50 voor 22,95

180/200-200 van 34,95 voor 26,95

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

waterbed XL van 54,95 voor 39,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk
van 39,95 nu 29,95

Synthetisch kussen
gevuld met synth. bolletjes en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed
wasbaar en bij te vullen. van 32,95

nu 22,95 p.st. nu 2 voor 39,-

15% dons Boxkussen
Stevig met opstaande rand
van 69,95 nu 49,95

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk met natuurzijde
gevuld
van 37,95 nu 2 voor 49,95

Traagschuim neksteun kussen
Met wasbare hoes
van 99,- nu 69,-

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits. van 79,95
nu 54,95 p/st. nu 2 voor 99,-

BADGOED

Honderden DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

1000 dekbedsets
vanaf 19,95

Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino v.a. 4,95

Halflinnen theedoeken nu 3,95

Linnen glazendoeken nu 4,95

Ovenwanten Elias 2 voor 7,95

Pannenlappen Elias 2 voor 3,95

Keukenschorten vanaf 9,95 p.st.

KEUKEN

65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

90% ganzendons 4-seizoenendekbed,
10% ganzenveertjes.
1 pers. 140/200 van 269,- voor 169,-
1 pers. xl 140/220 van 299,- voor 189,-
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229,-
litsjum. 240/200 van 489,- voor 299,-
litsjum. xl 240/220 van 539,- voor 339,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt. Het herfst-
deel is navulbaar.
1 pers. 140/200 van 399,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 419,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 739,- voor 439,-

Yves Delorme (unieke partij)
Super kwaliteit winterdekbed
90% ganzendons op=op
1 pers. 140/200 van 389,- voor 199,-
2 pers. 200/200 van 579,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 799,- voor 399,-

Synthetisch dekbed met perkal katoenen
tijk. Anti-allergisch. 60º wasbaar met
unieke 2 laags duo constructie.
1 pers. 140/200 van 79,95 nu 49,95

1 pers. xl 140/220 van 89,95 nu 54,95

2 pers. 200/200 van 129,- nu 79,95

litsjum. 240/200 van 139,- nu 89,95

litsjum. xl 240/220 van 159,- nu 99,95

Synthetisch 4-seizoenendekbed
met perkal katoenen tijk. Anti-allergisch.
60º wasbaar met unieke 2 laags duo con-
structie.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 149,-

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed
met een vulling van 100% scheerwol
en een 100% katoenen tijk. Heerlijk
soepel en zacht.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 119,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 129,-
2 pers. 200/200 van 239,- voor 169,-
litsjum. 240/200 van 279,- voor 199,-
litsjum. xl 240/220 van 309,- voor 229,- o
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Royal baddoeken
In vele kleurstellingen

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu 9,95

washand van 2,25 p/st. nu 1,80

Badmat (lussenmat) 100%katoen
60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 9,95

55/90 Badmat van 22,50 nu 14,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

FLANELLEN dekbedsets

HALVE PRIJS v.a. 19,95

SYNTHETISCHE
DEKBEDDEN

DONZEN
DEKBEDDEN

WOLLEN
DEKBEDDEN

Hoeslakens FLANEL
Heerlijk zacht 100% katoen

80/200 van 23,95 voor 13,95

90/200 van 24,95 voor 14,95

90/210 van 27,95 voor 16,95

140/200 van 32,95 voor 19,95

160/200 van 36,95 voor 22,95

180/200 van 39,95 voor 24,95

sloop 60/70 van 9,95 voor 5,95

Flanellen Lakens
1 persoons van 24,95 voor 14,95

2 persoons van 32,95 voor 19,95

litsjumeaux van 39,95 voor 24,95

Vanaf 19,95

PARTIJ BADJASSEN

Vandyck badjas Royal
vele kleuren

van 59,95 nu 39,95

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 o
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