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Kerstmarkt Vorden
Vorden - De kerstinarkt die zater-
dagmiddag in het centrum van
het dorp werd gehouden, had dit
keer een duidelijke 'link' naar
onze Oosterburen, waar kerst-
markten intens populair zijn.
VOV voorzitter Marcel Leferink,
die zelf ook zeer gecharmeerd is
van de kerstmarkten in Duits-
land, had bij wijze van proef een
tiental blokhutten naar Vorden
laten komen, van waaruit Vor-
dense ondernemers hun produc-
ten konden verkopen.

Het merendeel van de deelnemers
werkte dit keer nog vanuit de 'ou-
derwetse' kramen. De blokhutten
werden zaterdagmorgen door Henk
Hebbers uit Hardenberg in Vorden
afgeleverd en ter plekke opgebouwd
en direct na afloop van de kerstmarkt
weer afgebroken.
Marcel Leferink: 'Het experiment is
zeer zeker geslaagd. Natuurlijk zijn
er bij zo'n eerste keer nog wel en-
kele schoonheidsfoutjes. Zo vonden
een aantal standhouders de verlich-
ting onvoldoende. Daar wordt aan
gewerkt. Henk Hebbers was de ge-
hele dag aanwezig om te kijken en
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om zich te laten informeren of alles
naar wens verliep. Volgend jaar gaan
we het nog grootser aanpakken en
verschijnen er op de kerstmarkt lou-
ter blokhutten (35 in totaal)', aldus
Marcel Leferink. De organisatie had
Overigens mazzel met het weer, de
afgelopen dagen veel regen en storm

en dan op zaterdag, behoudens één
buitje, uitstekend weer. Halverwege
de middag tot het einde van de kerst-
markt, kon je op het marktplein bij
wijze van spreken 'over de koppen'
lopen. De markt en het met een paar
honderd kerstbomen versierde dorp,
zorgden voor een gezellig sfeertje.
Opvallend, veel jeugdig publiek, dat
zich met o.m. met broodjes bakken
prima vermaakte. Badmintonvereni-
ging Flash, zorgt ervoor dat de weken
voorafgaande aan de kerst, eventueel
defecte lampjes in de kerstbomen,
vervangen worden. Als beloning
mochten zij van de VOV op de kerst-
markt t.b.v. hun clubkas een verlo-

ting houden. Een geste waar Flash
uiteraard zeer content over was. Den
4Akker uit Vierakker had deze mid-
dag een ludieke actie. Behalve de
verkoop van hun eigen producten,
bakten Herman en Mirjam Eskes ook
pannenkoekjes. De opbrengst van
deze lekkernijen ging in een glazen
huisje, bestemd voor de momenteel
gehouden grote 'Glazen-Huis' actie.
Ook bijzonder, de dagverse Fairtrade
chocolademelk, gemaakt van de
hoogste kwaliteit Nederlandse melk.
Uiteraard op deze kerstmarkt: oliebol-
len, glühwein, kerststukje e.d. Tussen
de bedrijven door kon het publiek ge
nieten van een cultureel programma
dat begon met een optreden van het
vrouwen- gospelkoor Kwadrant en
dat eindigde met een optreden van
het Shantykoor Op Koers. Verder
midwinterhoornblazers, leerlingen-
orkest van Concordia, Vordens Man-
nenkoor, het koor Doetinpop en het
popkoor en kinderpopkoor Venhorst.
Het programma werd vakkundig aan
elkaar gepraat door Martin Gabriël.
De kerstmark werd besloten met
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een maaltijd 'boerenkool met worst'.
Niet alleen op de kerstmarkt, ook in
de hervormde dorpskerk middels een
prachtige kerstboom alvast een voor-
proefje op het naderend kerstfeest. Er
kwamen deze middag enkele honder-
den bezoekers een kijkje nemen in de
verbouwde kerk. Carolien Brouwers
namens de evangelisatiecommissie:
'Wij zijn zeer tevreden met het be-
zoek'. Ook tevreden gezichten bij de
medewerkers die voor een goed doel
in de kerk aanwezig waren. Zo wer-
den er o.m. producten verkocht in de
stand 'Christenen voor Israël'.

In verband met de sluiting op maandag 26 december, 2e Kerstdag,
verzoeken wij advertenties en berichten voor Contact van week
52 (26 t/m 31 december) u i t e r l i j k op donderdag 22 december om
17.00 uur in te leveren.
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Nieuws & informatie
Zie in het hart van Contact



Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden:
Zaterdag 24 december 19.00 uur Kinderkerstfeest in de
Dorpskerk. 22.30 uur Kerstnachtdienst in de Dorpskerk, Ds.
F.W. Brandenburg. Zondag 25 december 10.00 uur Kerst-
feest, Ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden:
Zaterdag 24 december 19.00 uur Kinderkerstfeest in de
Dorpskerk. 22.30 uur Kerstnachtdienst in de Dorpskerk, Ds.
F.W. Brandenburg. Zondag 25 december 10.00 uur Kerst-
feest, Ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zaterdag 24 december 21.00 uur, Hr. v.d. Boom, Almen,
m.m.v. A capella koor en Jan Schieven. Zondag 25 decem-
ber 10.00 uur, Ds. v.d. Brug, Zutphen.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 25 december 10.00 uur, viering.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 24 december 19.30 uur, Eucharistieviering, 't
Klooster, Kinderkoor. 22.00 uur Woord- en communievie-
ring, Everts, Dames- en Herenkoor. Zondag 25 december
10.00 uur Woord- en communieviering, M. Roording, He-
renkoor. Maandag 26 december 10.00 uur geen viering.

Tandarts:
19-24 december en Ie en 2e Kerstdag B.W.A.M. Polman,
Lochem, (0573) 25 14 83. Voor wanneer u terecht kunt
beluistert u het antwoordapparaat.

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

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts of een
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de
huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de
huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afde-
lingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Inten-
sive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. Al, A2, BI, B2, Hartbewaking (CCU), Fl, NO, NI, N2:
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag:
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU):
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (BO): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het lebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp en Henriet Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

gesloten;

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

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

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

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

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

Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel
ledere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Tel.(0575)551688
E-mail: noord@contact.nl

Voor bezorgklachten:
Weevers Grafimedia - Vorden
Tel.(0575)551010

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men als
particulier c.q. bedrijf ingeschreven
in het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel, dan voldoet men
niet aan deze criteria en wordt
de tekst als gewone advertentie
geplaatst, tegen de normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor
80 karakters; elk karakter meer
€ 0,04. Brieven onder nummer,
hierover worden geen inlichtingen
verstrekt aan derden, € 4,17 (incl.
btw) extra. Dubieuze of anonieme
opgaven worden niet geplaatst.
Betaling: contant, anders worden
administratiekosten berekend è
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via
onze website www.contact.nl
Berekening kan geschieden via de
op de site geplaatste bereken-
methode.

•Te huur: Gezellig éénper-
soons- huisje. Permanente
bewoning. Onderdeel
boerderij. Buitengebied
Steenderen. 06-49968670

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

•Te koop: enkele Zelhemse
schilderijen door de
Zelhemse kunstschilder.
H.E. Knaake. Prijs van €
200,-. tot € 700,-. Tel. 0573-
451208

•Ter Overplaatsing aan-
geboden: lieve zeer mooie
gest. POES, LANG HARIG:
Kruising Mancoon X Turkse
Angora: zoekt huis zonder
andere poes/kat. Hond kan
wel. Gezond,gest. gechipt,
ingeënt.Binnen en buiten-
poes. 06-22371180

•Ter Overplaatsing aan-
geboden: lieve zeer mooie
gest. POES, LANG HARIG:
Kruising Mancoon X Turkse
Angora: zoekt huis zon-
der andere poes/kat. Hond
kan wel. Gezond,gest.
gechipt.ingeent. Binnen en
buitenpoes. 06-22371180

• Een verrassing voor Kerst,
nu heel voordelig prach-
tige Vazen, Kandelaars en
Kralenkettingen met 40%
korting. Bij de Wereldwinkel
Vorden.

•Kringloopbedrijf De
Boedelhof, ook voor een lek-
ker kopje koffie of thee (a
,1,-) Enkweg 17b in Vorden
di. t/m vrij 10.00 -17.00 Zat.
10.00 t/m 16.00 Graag tot
ziens.

•Te huur per 1-2-2012 mooie
woonruimte te Keijenborg
voor info na 18.00 uur. Tel.
0314-640826

• Begin 2012 hebben wij nog
twee stallen vrij + weide-
gang voor uw veulen, paard
of pony (Toldijk). Tel. 06-
13899110. Bellen na 18.00
uur.

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

Vlaai van de week

Dame-blanchevlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden .«* c 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbiedingen

Hartig taartje e pers. € 4,85

Crème hoorntjes 5 voor € 2,5O
Dinsdag 27 december zijn wij gesloten.

Aanbiedingen geldig van di. 20 t/m za. 31 december.

Reinier & Leonie's
Groenten, Fruit & Traiteur

€ 1,00 PIEK ACTIES
Paksoi per stuk 1,00Paksoi

Lychees

IJsbergsla

Elstar appelen

200 gram

per stuk 1,00

Dinsdag 27 december zijn wij vanaf 13.00 uur geopend.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen.

de ROTONDE
Dagmenu's 21 dec. t/m 27 dec.

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu's bij u thuis laten
bezorgen € 8,75. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.
Oagmenu bij ons consumeren € 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 21 december Wildbouillon met tuinkruiden /
Hachee met rode kool en aardappelpuree.

Donderdag 22 december Zuurkoolovenschotel met gehakt,
ananas, verse worst, jus, zuurgarnituur / tiramisu.

Vrijdag 23 december Uiensoep met kaascrou ton /
Wokki wokki van vissoorten, rijst en rauwkostsalade.
THE PIANO HOUSE start 21.00 uur! Leuk na de Kerstborrel!!!
Bel voor Kerstborrel "actie".

Zaterdag 24 december gesloten.

Zondag 25 december r Kerst wel geopend maar geen
dagmenu's, vraag naar de mogelijkheden!

Maandag 26 december 2' Kerst, wel geopend maar geen
dagmenu's, vraag naar de mogelijkheden!

Dinsdag 27 december Wiener schnitzel met frieten en
rauwkost / Us met slagroom.

Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-5515ig of u komt
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

Wij wensen iedereen een goed en smakelijk
kerstfeest en een gezond, gelukkig en liefdevol 2012!
Wendie en Thomas & Team Grand bistro de Rotonde



Bas Engel en Sanne van Dieten
Joep en Guus

Kroezenjweg 6
7256 KR Keijenborg

Hartelijk dank voor alle felicitaties op welke wijze
dan ook ter gelegenheid van ons feest. Het was
in één woord: Geweldig!

Charles Berendsen
en Marion Janssen

wü> wensen « mne wstaa&en en een toezond 2012
o vo o a

Hengelo, december 2011

De vele blijken van medeleven, in welke vorm dan
ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader

Gerrit Groot Roessink

Hebben ons goed gedaan.
Onze oprechte dank hiervoor.

Gerrie Groot Roessink-Klein Sessink
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Baak, december 2011

Leaven is liefhebben en lösloaten.

De vele blijken van medeleven na het overlijden van

Johanna Christina Breuker-Jansen
"Hanna"

hebben ons zeer getroffen.

Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrij-
ven en uw aanwezigheid bij de uitvaartplechtigheid
waren en blijven voor ons een grote steun. Onze
oprechte dank hiervoor.

Mede namens verdere familie:
R. Klein Gotink-Breuker

Doetinchem, december 2011

HUISARTSENPRAKTIJK HOETINKHOF

verhuist 27 DECEMBER 2011 naar

ZUTPHENSEWEG 23-A, 7251 DG VORDEN

ONVERANDERD Telefoon
Fax

0575-551678
0575 - 55 07 44

VERNIEUWD Spoedlijn 0575 • 55 76 76
Receptenlijn 0575 - 55 05 24

De nieuwe praktijkfolder met informatie over de aangepaste
werkwijze krijgt u toegestuurd. Mocht u deze onverhoopt niet
ontvangen dan kunt u deze ook bij ons verkrijgen.

Mw. G.A. de Jong, huisarts
Dhr. J.M. Radstake, huisarts
Ineke Rikkers-Grooters, assistente
llse Hukker, assistente

l Oliebollen

Appelbeignets
uu» mi il IIIMIIIII $^s^::mm

i Ananasbeignets
ananasbeignets voor 31 december
kunt u tot 30 december bestellen

~1 december kunt u ze atë
>stelde olie

binnen ophalen.

^wensen u
een goede jaarwisseling.
Op maandag 2 en dinsdag 3 januari

VAN ASSELT
De Echte Bakicer

Er kan er maar één de echte zijn.

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a - Warnsvetó - Tel» (0575) 57 15 28

Monuta

Warm, informeel en
laagdrempelig.

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Bel: 0575-55 27 49
(dag en nacht bereikbaar)

Monuta
Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Gratis luiers bij
Gastouderbureau
ViaViela Zutphen

Kies jij voor gastouderopvang door
oma of opa en kom je in aanmer-
king voor subsidie? Word dan nu
klant bij ViaViela Zutphen en
ontvang 12 pakken Pampers
GRATIS! Voor meer informatie \
betreffende deze actie en de actie- V r

voorwaarden kun je contact opnemen V
met Petra Schwab, consulente
ViaViela Zutphen, 06-101 99 918,
zutphen@viaviela.nl
Of kijk op www.viaviela.nl

Gediplomeerd PetUcure, Manicure. Gespecialiseerd
in de diabetische, reumatische en risico voeten.

Aangestoten bijprovoet. Erkend door de zorgverzekeraars.
Geregistreerd in het kwatiteitsregister voor de

voetverzorgingsbranche.

A. MOKKINK KASTEEL
Hoetinkhof 67 • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08
Beh. volgens afspraak bellen tussen 18.00-19-00 uur

Iedereen Prettige

^Kerstdagen

en een

"voorspoedig

en gezond 2012

Marion Polman T 06-55-910250
uitvaartbegeleiding da9 en nacht btl

\

voor een geheel
verzorgde

persoonlijke
uitvaart.

bij iedere uitvaartverzekering
in de gehele regio

www.marionpolman.n

Voor de Kerst
polijsten wij

GRATIS
uw trouwring!

Atelier
Henk Eggersman

iBurg. Galleestraat 8, Vordeny
L Woensdag l/m zaterdag,

10.00 tot 17.00 uur
0575-550725

Inkoop oud goud

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

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

ALOE VERA
Alles over de krachten van

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

WORKSHOP

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

wwrw.annycactus.nl

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen

Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

industrieterrein "De Mars"

t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575)522919.

Te huur: KERSTMAN EN
KERSTVROUW KOSTUUMS,
DS Design Molenkokweg 33
Steenderen, 0575-452001.

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

0575-559090
Voor wie graag op reis wil.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Het laatste nieuws uit de krant volg je via
Twitter is hip! Het is een internetdienst waarmee gebruikers berichtjes van maximaal 140 tekens publiceren. In Nederland gebruiken onge-
veer 450.000 mensen Twitter.
Volg nu ook het laatste nieuws uit de gemeente Bronckhorst, snel en overzichtelijk. Middels tweets, twitter berichten, waarin vaak linkjes
staan (naar bijvoorbeeld www.contact.nl) houden we u dagelijks op de hoogte van nieuws uit eigen omgeving. Ook kunt u zelf via Twitter tips
of nieuws doorgeven aan de redactie.

Elke editie van het weekblad Contact kent haar eigen Twitter account. Word volger van @ContactNoord en reageer op onze tweets.



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

Arno Spekschoor volgt Baars op

Laatste raadsvergadering André Baars

Baars krijgt namens de raad van de gemeente Bronckhorst een cadeau overhandigd van nestor Johanna Bergervoet.

Hengelo - In het gemeentehuis van Bronckhorst werd tijdens de raads-
vergadering op donderdag 15 december afscheid genomen van wet-
houder André Baars. Zijn opvolger, Arno Spekschoor, werd geïnstal-
leerd. Ook werd afscheid genomen van gemeentesecretaris Paul van
Gog die om gezondheidsredenen een stapje terug doet. Van Gog wordt
opgevolgd door Arno van Hout.

Burgemeester Aalderink sprak wet-
houder Baars toe en haalde herin-
neringen en anekdotes op. "Je was
wethouder, locoburgemeester en col-
lega. Bij jou ging het vooral om wat
kan ik nou realiseren als wethouder
samen met het college en het amb-
telijk apparaat. Op de receptie waren
250 mensen, maar ook vanmiddag
waren bijna alle medewerkers aan-
wezig. Het was hartverwarmend", al-
dus Aalderink. "Je was een krachtige
bestuurder, integer en daadkrachtig.
Je probeerde altijd te zoeken naar de

beste oplossing. Als locoburgemees-
ter heb je al veel meegemaakt. Maar
morgen ben je 24 uur per dag bur-
gemeester. De raad, het college, het
ambtelijk apparaat en de inwoners
van Bronckhorst zijn dankbaar voor
je inzet. Veel succes in Ermelo en hier
blijft de deur openstaan".
Als nestor van de raad bedankte Jo-
hanna Bergervoet wethouder Baars
voor zijn inzet. Fractievoorzitter van
het CDA, Derk Jan Huntelaar, bedank-
te Baars op een ludieke wijze door het
presenteren van foto's en het daarbij

De nieuwe CDA-wethouder Arno Spekschoor.

horende humoristische commentaar.
Verder bedankte gemeentesecretaris
Arno van Hout de wethouder voor
zijn inzet voor Bronckhorst. In zijn
dankwoord bedankte Baars iedereen
met wie hij heeft mogen samenwer-
ken. "Maar ik wil hier zeker ook
genoemd hebben het ambtelijk ap-
paraat, zowel de binnendienst als de
buitendienst. Dank voor die zeven
jaar in Bronckhorst. Ik heb dat met
veel plezier gedaan. Maar ik heb dat
kunnen doen omdat ik ook de ruimte
gekregen heb", aldus Baars. "Ik dank
u voor alles wat ik met u mocht doen
en voor u mocht doen". Vervolgens
bedankte Baars de sprekers voor de
lovende woorden.
Als opvolger van Baars werd Arno
Spekschoor uit Vorden geïnstalleerd
als CDA-wethouder.

Paul van Gog heeft om gezondheidsre-
denen afscheid genomen als gemeen-
tesecretaris. "Je was 7,5 jaar secreta-
ris en altijd met hart en ziel gewerkt
aan de gemeente Bronckhorst", zei
burgemeester Aalderink. "Je bent een
pionier met heel veel bestuurlijke er-
varing en met een groot netwerk. Je
was ambassadeur van Bronckhorst
en dat zul je ook altijd blijven. Door
gezondheidsproblemen doe je een
stapje terug. We hebben veel respect
hoe je met die functieverandering
omging. Maar we zijn erg bh'j dat we
je kunnen behouden in de organisa-
tie. Dank voor je inzet en heel veel
succes bij de nieuwe uitdaging", aldus
Aalderink. Namens de gemeenteraad
bedankte nestor Johanna Bergervoet
Van Gog voor zijn werk en inzet als
gemeentesecretaris.

Na afloop van de gemeenteraadsver-
gadering was er een informeel sa-
menzijn.

Massagematras lost pijn sneller op
Baak - Flinke hoofd- of rugpijn,
last van je gewrichten, slecht sla-
pen, al dat soort kwalen hebben
invloed op je humeur. Andersom
kan ook; wie langdurig kampt
met angst, woede, verdriet of
depressie, of wie thuis of op het
werk steeds te zwaar belast wordt,
kan daar ziek van worden.

Waar moet je dan beginnen? Xandra
Veltman: "Lang niet iedereen maakt
gemakkelijk een afspraak met een
therapeut, terwijl het juist het gene-
zingsproces enorm kan versnellen! Ik
begin meestal bij het lichaam. Als de
ergste pijn verholpen is, krijg je weer
wat vrije aandacht voor de oorzaken
en hoe je een volgende keer kunt
voorkomen dat het escaleert."

Soms lost pijn wat sneller op dank-
zij nieuwe technieken uit de medi-
sche wereld. Xandra: "Andullatie is
zo'n techniek. Met behulp van een
soort massagematras kun je diverse
zones van het lichaam afzonderlijk
behandelen." Andullatie zorgt voor
laagfrequente trillingen van 20 - 80
Herz, desgewenst aangevuld met een
infrarood behandeling. De trillingen
worden omgezet in elektrische ze-
nuwimpulsen en hebben direct ef-
fect op de huid, zenuwbanen, cellen
en op je organen. Je krijgt een betere
doorbloeding van weefsel, minder
(spier)pijn en meer ontspanning en
energie. Er zijn programma's voor
o.a. rugklachten, migraine/hoofd-
pijn, problemen met de stofwisse-

ling, spijsvertering (obstipatie) of
gewrichten (reuma), weefselverste-
viging en stres s vermindering. Ook
een voetzone-reflexbehandeling is
mogelijk. "Het is medisch erkend, en
een leuke manier om kennis te ma-
ken met mijn praktijk", zegt Xandra.
"Een massage duurt maximaal 25
minuten en kost bij mij thuis maar €
15,-. Er wordt geen fysieke aanraking
toegepast en je gaat gewoon gekleed
op de matras."

Informatie of afspraak? Xandra Velt-
man, natuurgeneeskundig therapeut,
Baak. (0575) 442 885 www.respec-
trum.nl Afhankelijk van je ziektekos-
tenverzekering worden sessies (deels)
vergoed.

t/m 31 december!!
Bij aankoop van

6 eetkamerstoelen
geven wij u de

6e stoel cadeau!

Kerstdag op
rfi. 17.00 uur

I N T E R I E U R S
Wehlseweg 4 Kilder - T. 0314 683041 - www.bulsinkmeubelen.nl

Vrijwilligers en verhalen gezocht

Het erfgoedfestival
Gelegerd in Gelderland
Regio - Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Stichting Gelders
Erfgoed starten binnenkort met een nieuw Oral History project. Na
aandacht voor religieus erfgoed en historische fruitteelt is het thema
nu militair erfgoed. De stichtingen willen zoveel mogelijk verhalen
over het militaire verleden van de provincie, de effecten daarvan op
het landschap, de invloed op de burgerbevolking en de ervaringen van
militairen die hier gelegerd waren vastleggen. Op zaterdag 14 januari
start de cursus Oral History voor vrijwilligers. De bekende Oral His-
tory documentairemaaksters Annegriet Wietsma geeft deze cursus-
sen. Zowel nieuwe vrijwilligers voor de cursussen als mensen met een
verhaal over het militaire leven in Gelderland worden gezocht. Belang-
stellenden kunnen zich opgeven via info@gelegerdingelderland.nl of
bellen naar 0575-511826.

Oral History of 'mondelinge geschie-
denis' is een interviewtechniek waar-
mee de ervaringen van mensen wor-
den vastgelegd: het leven van alledag.
Dat is zeer waardevol. Immers, wat
nu nog levende geschiedenis is, is dat
straks niet meer. Om dit vast te leg-
gen zoeken wij enthousiaste vrijwilli-
gers die een leuke en leerzame cursus
willen volgen en in 2012 interviews
willen afnemen. Bent u een goede
luisteraar, nieuwsgierig en wilt u uw
omgeving beter leren kennen? En
kunt u goed overweg met internet,
e-mail, programma's downloaden en
installeren en tekstverwerken? Dan
bent u van harte welkom op deze cur-
sus. U kunt na de cursus interviews
afnemen, opnemen met een eenvou-
dig te bedienen digitale dictafoon,
een transcript maken en daarna een
verhaal schrijven.

CURSUS
De cursus vindt op zaterdag 14 janua-
ri en 21 januari plaats bij Landschaps-
beheer Gelderland in Rozendaal
en kost 60 euro inclusief lunch en
handleiding. Wie wil kan daarna
deelnemen aan een vervolgtraject.
Onder begeleiding van André Kaper
van Landschapsbeheer Gelderland
en Jette Janssen van Gelders Erfgoed
gaat u dan verha-
len verzamelen die
onder andere zul-
len worden ingezet
op de website van
het erfgoedfestival
'Gelegerd in Gelder-
land'. Hiermee kunt
u uw cursusgeld
terugverdienen. Er
worden terugkom-
dagen georganiseerd
om ervaringen uit te
wisselen.

Als u na de cursus wilt doorgaan met
dit vrijwilligerswerk, dan kan dat:
SLG heeft een werkgroep Oral History
met jaarlijkse activiteiten.

GELEGERD IN GELDERLAND
In de zomer van 2012 staat Gelder-
land in het teken van 'Gelegerd in
Gelderland': een drie maanden du-
rend erfgoedfestival, met volop aan-
dacht voor het militaire verleden van
de provincie. Het festival bestaat uit
een groot aantal activiteiten, zoals
tentoonstellingen, nagespeelde veld-
slagen, muziek, film, theater, wandel-
en fietsroutes, lezingen en debatten.
Verhalen spelen een belangrijke rol.
Door de provincie Gelderland lopen
belangrijke verdedigingslinies, zoals
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en
de IJssellinie. In de 19e en 20e eeuw
werd de Veluwe hét oefenterrein bij
uitstek voor dienstplichtige militai-
ren. Het Oral History project is op
zoek naar de verhalen van mensen
die betrokken waren bij het militaire
leven in Gelderland. En in de volle
breedte: de militairen zelf, maar ook
de mensen die (beroepshalve) met
hen te maken hadden. Verder zoeken
we naar mensen die meegewerkt heb-
ben aan het bouwen van bijvoorbeeld
bunkers, stuwen en pontons.

Geven aan
een goed
doel?

Let op dit
keurmerk

Voor vragen over het

CBF-Keur: Centraal Bureau

Fondsenwerving

Tel: 0900 202 55 92

www.cbf.nl

2 artikelen
of meer

60%
korting

khröder
Schröd
Ruurlosew
7255 DE Hér
tel: 0575 46
wwwj»chroflï



met Keurslager Vlogman

De decembermaand is weer aangebroken. Een tijd waar-

in u .extra aandacht besteedt aan lekker eten; een extra

feestelijke lunch, hartige hapjes, gezellig gourmetten of

fonduen. Met als hoogtepunt natuurlijk het Kerstdiner!

Wij zorgen graag voor de culinaire invulling, zodat u

verzekerd bent van smakelijke feestdagen.

Gourmetschotel Standaard
ki Biefstuk, varkensschnitzel,

itff\ |B.
^^ «^y^vib* kipfilet, tartaartje, minivinkje

en mini-hamburger

Ambachtelijk bereid

*t beÜÉÉMWtje'

^ per persoon

Gourmetschotel „De Luxeff

Kogelbiefstuk, kalfsoester, •T?"1^ **

varkenshaas, kipsateetje, lÉr

bacon vinkje en tartaartje

per persoon

Er is een ruime keuze uit

en

kalfsvlees

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

Diverse soorten zoals:
• Runderrollade

(mager of doorregen)
• Varkenfiletrollade

• Schouderfiletrollade
• Half-om-halfrollade

• Lenderollade
• Kalfsrollade

Allemaal handgeknoopt.

Gemarineerde

Bief stukpuntjes -._

Kerstspecial:
Cherrybeef
Malse Hollandse biefstuk met
zoete Italiaanse kersen en
krokante amandel ̂ ^^ |̂ f^

100 gram ^b

Feestelijk tafelen
Voor de feestelijk belegde
boterham:

eigen gemaakte vleeswaren
gebraden rosbief
runder-, varkens- en kalfs-
rollade
gekookte achterham
diverse soorten rauwe
hammen
kerstspecialiteiten
gebraden vleeswaren
salami soorten
Japanse rosbief

Bij aankoop van

100 gram Parmaham
GRATIS

100 gram eiersalade

Wild
• Hertenbiefstuk, ree, wild zwijn,

hazenpeper en konijn.

Vraag ons naar dé prijs.

BESTEL OP TIJD!

Gevogelte
• Kip, kippenpoten, drumsticks,

kalkoenheel, kalkoenbout en

kalkoenfilet.

Zie ook de reclames in de winkel.

Wij wensen u
fijne Kerstdagen!

400 gram

VLOGMAN, keurslager

KEURSLAGER

Zutphenseweg 16

7251 DK Vorden

Tel. (0575) 55 13 21

Fax (0575)55 22 87 www.vlogman.keurslager.nl

^

NIEUW BIJ EXPERT!
De meest eenvoudige computer ter wereld

Ervaar het zelf!
De SimPC voordelen:
• Eenvoudige bediening met het 55 cm aanraakscherm

• Compleet thuis geïnstalleerd incl. uitgebreide uitleg

• Duidelijke knoppen

• Alles in begrijpelijk Nederlands

• Telefonische helpdesk voor al uw vragen en problemen

• Mogelijkheid tot cursus aan huis

• 3 jaar garantie met service aan huis

Kent u iemand die een
gratis SimPC verdient?
Geef hem, haar of de instelling dan

uiterlijk zaterdag 31 december op

via www.experf.nl/simpc

*sim"
SlmPCteMndtorwtvon **' kpn

expert
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Rotaryleden Zutphen te gast bij
Weevers Grafimedia

Vorden - Maandagavond 12 december brachten leden van Rotary Zut-
phen een bezoek aan Weevers Grafimedia. Weevers Grafimedia heeft
een hoofdvestiging met drukkerij in Vorden en vijf andere locaties in
Zutphen, Lichtenvoorde, Groenlo, Aalten en Zelhem.

De leden werden getrakteerd op een
exclusief kijkje achter de schermen.
Onderdeel van het programma was
een rondleiding in het duurzaam ge-
bouwde pand aan de Nieuwstad in
Zutphen. Na de hartelijke ontvangst
door directeur Gerhard Weevers en
bedrijfsleider Jan Bijvank werden de
aanwezigen geïnformeerd over de
bijzondere duurzame bouw van het

pand. De bijzondere isolatie, warmte-
terugwinning op de ventilatie, de led-
verlichting en met name de gesloten
warmtepomp met drie bronnen van
100 meter diep, hadden veel belang-
stelling. Het tweede onderdeel van
de avond vond plaats op de locactie
in Vorden alwaar Arjen Woudenberg
het eerste exemplaar van het 'Bon-
nes' bonnenboekje overhandigde aan

Bonnes Venema ter gelegenheid van
zijn afscheid bij Sutfene. Vele leden
van de Rotaiy Zutphen hadden een
aardig woordje, een leuk uitje, of een
aardige activiteit in het boekje be-
schreven. Vervolgens-werd er in de
kantine van Weevers Grafimedia een
heerlijk stamppotbuffet geserveerd.
Na de maaltijd werd een rondleiding
gegeven door het gebouw in Vorden,
dat voor vele groter bleek dan ver-
wacht. Het volledige proces van pre-
press tot eindproduct werd uitgelegd.
Het was een zeer interessante en leer-
zame avond.

Varken
schatten
2011
Toldijk - Tijdens de slachtvisite
bij Vleesboerderij Garritsen heb-
ben honderden bezoekers gepro-
beerd het juiste gewicht te raden
van het geslachte varken dat op
de ladder hing. Het juiste gewicht
was 132,2 kilogram.

Het was schijnbaar wel moeilijk
want de geschatte gewichten vari-
eerden van 28 tot 485 kilogram. De
winnaars die het dichtst in de buurt
waren zijn:
1. G. ten Bokkel te Zelheni,
2. J. Holtslag uit Hall (Brummen) en
3. Mevrouw Hoebink uit Hengelo.

De winnaars hebben bericht gehad
en de gewonnen rollades in ontvangst
genomen.

Het varken op de ladder van 2011 woog
132,2 kilogram.

Dini uut Aalten bij Ideaal Dialect
Bronckhorst - In het kerstsfeerprogramma van Ideaal Dialect op
zondag 25 december leest Dini een prachtig verhaal voor. In het
programma hebben veel van de liedjes de maand december als
onderwerp. Muziek van Frans van Gorkum, 't Nollenkoor, Bonne
Route, Hiddink en Schreurs en Boh Foi Toch.

De Bruurkes en Kennèh hebben
een kerstsingel uitgebracht en de
Zwaogers zijn weer lekker bezig
met 'Bij de Brandweer'. Verder is

er weer een prijsvraag om een 'Am-
part woord' te verklaren.
Bijna iedere uitzending wordt een
nieuwe cd gepresenteerd. Deze

week de cd van Harm en Roelof uit
Drenthe met mooie luisterüedtjes
en van Jamero met Drentse kinder-
liedtjes.
De uitzending van Radio Ideaal
Dialect is elke zondagmorgen
van 11.00 tot 12,00 uur en te ont-
vangen via de frequenties op F.M
105.4, 105.9, 106.5, 107.7 of via de
kabel op FM 91.1.

Wat is: A. Be'smuusteren.

B. Keitjesvloere.

C. Jödde.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Graafschap TV
krijgt vaste studio in Didam
Regio - De regionale TV-zender
Graafschap TV krijgt een vaste
studio in Didam. Hierdoor biedt
het de mogelijkheid om meer
programma's op te nemen.

De bereikbaarheid van de studio is
groot doordat het naast het trein-
station ligt en ook de Al 8 niet ver
weg ligt. Op maandag 19 december
wordt de studio in gebruik genomen.
Naast de studio zal ook een deel van
de kantoren mee verhuizen. De zend-

techniek en planning blijven op de
huidige plek. Ook het telefoonnum-
mer blijft ongewijzigd.
Het nieuwe adres van de studio is:
Parallelweg 5-1, 6942 EJ Didam

De officiële opening van de studio
wordt tijdens de 'Oliebollenparty' ge-
vierd, welke op oudejaarsdag wordt
uitgezonden op Graafschap TV en
Gelre TV. Tijdens de Oliebollenparty
wordt naast de opening van de stu-
dio, ook teruggeblikt naar 2011.

Help vogels de winter door!
Wilde Buiten Dag op Hackfort
Vorden - Vettige vetbollen en
smeuïge pindasnacks maken,
pindaslingers rijgen, en nog veel
meer! Op zondag 8 januari orga-
niseert Natuurmonumenten op
het prachtige landgoed Hackfort
weer een Wilde Buiten Dag.

De dag staat in het teken van 'Vette
Vogels'. Kinderen tussen 4 en 12 jaar
gaan smeuïge vogelsnacks maken,
doen mee aan een vogelquiz en een
speurtocht vol vogelplezier. Tussen
11.00 en 15.00 uur kunt u meedoen
vanaf het boerenerf van Natuurmo-
numenten, Baakseweg la in Vorden.
Deelname kost € 4,50 per kind als u
lid bent van Natuurmonumenten.
Voor niet-leden is de prijs € 7,50 per
kind. (Groot)ouders gaan gratis mee.
Meer locaties en informatie vindt u
op www.natuurmonumeiiten.nl/wil-
debuitendagen. Vooraf aanmelden is
niet nodig! In de winter kost het de
vogels wat meer moeite om hun kost-
je bij elkaar te scharrelen. Vooral als
een laag sneeuw het voedsel aan het
oog heeft onttrokken. Wij mensen
kunnen de vogels een handje helpen.
Vogels laten zich namelijk graag ver-

wennen met in de tuin opgehangen
vetbollen, pindasnoeren en andere
lekkernijen. Wilt u ook weten wat
er in uw tuin rondvliegt? Hang een
mezenbol op en hou het vanaf een
beschut plaatsje goed in de gaten, de
vogels vliegen er vaak al snel op af!

Iedereen kan op de Vette Vogeldag
deelnemen aan verschillende acti-
viteiten. Om warm te blijven of te
worden is er chocolademelk en snert
verkrijgbaar. Kijk verder op
www.natuurmonumenten.nl en
volg ons op twitter @NM__Gelderland

Hackfort Nieuwjaarsconcert
Vorden - Troubadour en verha-
lenverteller Gery Groot Zwaaftink
presenteert zaterdag 7 januari
een nieuwjaarsconcert in kasteel
Hackfort bij Vorden. Samen met
gitarist Rob Heuvelink, toetsenist
Dennis Weelink en klankbeeld -
kunstenaar Fons Rouwhorst. Een
gevarieerd winterprogramma met
ingetogen luisterliedjes, afgewis-
seld door een verhaal of gedicht.

Een avond vol sfeer en variatie. Ab-
soluut een aanrader voor een inspi-
rerend nieuw jaar! Het concert in de
prachtige Westerholtzaal begint om
20.00 uur. Belangstellenden kunnen
kaarten reserveren via www.natuur-
monumenten.nl of de Ledenservice,
tel 035 - 6 55 99 11. De kaarten kosten
€ 12,50 voor leden van Natuurmonu-
menten en € 15,00 voor niet-leden.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk,
wegens de te verwachten grote be-
langstelling is tijdige reservering aan
te bevelen! Natuurmonumenten, be-
heerder van landgoed Hackfort, is
gastheer van deze avond. Het concert
is gericht op de tijd van het jaar. In-

getogen luisterliedjes van Gery Groot
Zwaaftink, net als de winter naar bin-
nen gericht. Afgewisseld door korte
verhalen, mogelijk Achterhoekse
streekverhalen, en gedichten over di-
verse onderwerpen als de liefde, het
landschap en de eeuwigheid. De lied-
jes, soms prachtig uitgesponnen met
muzikanten Rob Heuvelink en Dennis
Weelink en soms ondersteund door
lichtbeelden van Fons Rouwhorst.
Gery Groot Zwaaftink is vanaf 1987 is
actief op het podium. Begonnen met
liedjes. Later kwamen daar de vertel-
lingen bij. Uitgegroeid tot een echte
troubadour met een grote liefde voor
verhaal en zang. Hij zingt graag in het
Nederlands, maar in de regio Vorden
vertelt en zingt hij ook in het dialect.
Speciaal voor dit nieuwjaarsconcert
verrijkt met lichtwerk van Vorde-
naar Fons Rauwhorst en de subtiele
klanken van de Achterhoekse mu-
ziekanten Rob Heuvelink en Dennis
Weelink. Beide afgestudeerd op lichte
muziek aan het conservatorium.
Kijk verder op
www.natuunnonumenten.nl en
volg ons op twitter @NM_Gelderland
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De Echte Bakker Dat proefje!
Zutphenseweg 18 - Vorden

Tel.(0575)551384
Runneboom 2a - Warnsveld

Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 20 dec. t/m zaterdag 24 dec. Tel. (0575) 57 15 28

VAN ASSELT
De Echte Bakker

— •• •Ze zijn er weer!
Die handige weekkalenders
voor onze klanten,
gratis af te halen bij

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Autobedrijf Groot Jebbink
Rondu/eg 2 Vorden
u/urw.groot- jebbink.nl

BOUWBEDRIJF OUDE VOORDE

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

W/j wensen u vreugdevolle
kerstdagen en een gezond 2012

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

„ie Herberg"
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nT

KERST 2011
25 dec. Café v.a.16.00 uur open

Kerstmenu v.a.16.30 uur
26 dec. Café v.a.10.00 uur open

Kerstmenu v.a.12.00 uur
29 dec. Oudejaars kaartavond jokeren en

bij voldoende deelname klaverjassen
aanvang 20.00 uur

31 dec. Oude jaarsspelen tot 18.00 uur

1 januari Café open vanaf 19.00 uur
Zaal nieuwjaarsfeest

Voorprogramma Vordense Soppers
THE HEINOOS

Zaal open 21.00 uur
Kaarten in voorverkoop € 10,00

Wij verzorgen graag weer uw salades en
hapjes. Wij staan ook voor u klaar voor

een oude]aarsborrel.

Hannie, Volkert en medewerkers wensen U
prettige kerstdagen en een gezond 2012

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Z7

NEDERLANDSE VERENIGING
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naaimachines
en kleinvak
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Brother
• Bernina lockmachines

Anker
Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

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

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

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35

7251 LA Vorden

Tel. 0575-553999

Voor woningen ouder dan 2 jaar.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar

• Kunstgebit

• Implantaten

• Geen eigen bijdrage

Op verzoek thuis aanmeten

Praktijk voor tandprothese en implantologie
0575-545953. Paardenwal 3, Zutphen

Hersenstichting
Nederland

Na een beroer,

je niet meer wie je

terwijl je nog w.

Giro 860

www.herseivstichting.nl

Buddy Netwerk zet zich in voor mensen
met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende
ziekte, zoals kanker, MS of Hart-en Vaatziekten.
De impact van de ziekte op iemands sociale en
emotionele leven is groot, soms te groot

Word nu buddy en vergroot de wereld van een ander
en ook die van jezelf. Simpelweg door er eens per week
een paar uur voor de ander te zijn. Word ook buddy

www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500
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Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink IE
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink Ie,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur.
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd l, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur,
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
of l.vanuden@sswb.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Wilma Berns, ouderenadviseur)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur. Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. Paul Tiggeloven (ouderen-
adviseur/coördinator) Tel. 0314-622074
E-mail: swozel@xs4all.nl

Inloop de Lee/winkel, Stationsstraat 6-8 tevens
steunpunt WMO-loket, maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Tel. 0314-621139
Inloop de Zonndcamp, Magnoliaweg 34 elke tweede
maandag van de maand van 11.00 tot 11.45 uur.
Inloop de Westerho/Hafle, Dorpsstraat 87 elke derde
dinsdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur

T X Stichting Samenwerken
BRONCKHORST >..,,.. fi , .... ....... \/ Welzijn Bronckhorst
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De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben
met ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda
plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06-10687320.

WegWijZer

Stichting Welzijn
Ouderen Zelhem

Activiteit
21-12 Regelzorg, rijbewijskeuring
21-12 Alzheimervereniging, Kerstbijeenkomst
21-12 Welzijn Steenderen, bingo
21-12 ANBO, Kerstmiddag
22-12 PCOB, Kerstbijeenkomst
27-12 Geheugenspreekuur
10-01 Problemen bij dementie

11-01 Welfare Vorden,
handwerkmiddag en kraamverkoop

11-01 Kaarten en rummycub
12-01 Club 60+, The Neighboursisters
18-01 ANBO, Nieuwjaarsbijeenkomst

accordeongroep Halle
18-01 Regelzorg, rijbewijskeuring
25-01 Welfare Vorden, handwerkmiddag
25-01 Kaarten en rummycub
26-01 PCOB, jaarvergadering met programma
26-01 Club 60+, bowlen met Jan
31-01 Seniorensoos Vierakker-Wichmond,

Bingo en nieuwjaarsborrel

ALGEMEEN

Plaats Tijd
De Bongerd, Steenderen afspraak
Café De Buren, Zutphen 19.00 uur
De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
Alzheimercafé,
Doetinchem 19.30 uur

De Wehme, Vorden 14.00 uur
Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
Dorpshuis, Drempt 14.00 uur

Wolbrink, Hengelo
De Bongerd, Steenderen afspraak
De Wehme, Vorden 14.00 uur
Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
Dorpshuis, Drempt 14.00 uur

Ludgerus, Wichmond 14.30 uur

Rondom de feestdagen
Verschillende medewerkers hebben vakantie rondom de feestdagen. Als u naar
hen belt hoort u wie er waarneemt. Mocht u een ouderenadviseur willen raadple-
gen dan kunt u tussen Kerst en Nieuwjaar in elk geval op dinsdag 27 december en
woensdag 28 december contact opnemen met Ineke Bijsterbosch. 's Morgens 0575-
450029 en 's middags 06-106 87 320.
Besturen en medewerkers van de SSWB en de lokale Stichtingen Welzijn wensen u fijne
feestdagen en een goed begin van 2012.

Mentoren gezocht (belangenbehartiger voor cliënten)
Een mentor is nodig voor mensen die zelf geen beslissingen (meer) kunnen nemen
over hun behandeling, verzorging en begeleiding. Vaak zijn er familieleden die dat
kunnen en willen doen, maar wanneer die er niet zijn kan er een beroep worden
gedaan op de organisatie Mentorschap Oost Nederland voor de inzet van een vrij-
willige mentor. Het is in het belang van de cliënt dat de mentor een vertrouwens-
relatie opbouwt met de cliënt, om hem/haar zo goed mogelijk te ondersteunen
bij alle beslissingen op het gebied van zorg en welzijn. De mentor neemt deze
beslissingen, zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënt, of als dat niet (meer)
mogelijk is in de geest van de cliënt. Dit brengt ook verantwoordelijkheid met zich
mee, hetgeen zich weerspiegelt in een formele benoeming door de rechtbank.
Na een door de organisatie begeleide kennismaking met een cliënt verricht u
zelfstandig de activiteiten horende bij 'goed mentorschap'. Mentorschap Oost Ne-
derland ondersteunt u door het bieden van begeleiding, groepsbijeenkomsten en
trainingen.
Meer informatie? Neem contact op met Agnes van den Elzen, telefoon: 06 2349
9076 of via e-mail: info@mentorschapoost.nl. Kijk ook op onze website : www.
mentorschapoost.nl

Telefoonstoring bij Welzijn Zelhem
Momenteel is het algemene nummer van Welzijn Zelhem door omstandigheden
niet bereikbaar. Hoelang dit gaat duren is nog niet bekend. Ouderenadviseur Paul
Tiggeloven is bereikbaar van maandag t/m donderdag op het mobiele nummer 06-
13280466. U kunt tot 15-12-2011 van maandag t/m donderdag tussen 9 en 11 uur
ook bellen naar het nummer van de leerwinkel tel. 0314-621139. Excuus voor het
ongemak.

Vrijwilligerswerk bij de welzijnsstichting
Als u zich aanmeldt als vrijwilliger bij een van de lokale stichtingen dan krijgt u
een gesprek met een medewerker. In dit gesprek worden uw kwaliteiten en wen-
sen geïnventariseerd. Oftewel wat zou u willen of kunnen doen voor uw omgeving.
Bij de welzijnsstichting gaat het dan meestal om kleine klusjes in huis of in de tuin,
boodschappen doen, iemand bezoeken, een spelletje doen, samen een wandeling
maken, oppassen bij een zieke of dementerende zodat de partner even weg kan,
koffie schenken bij een activiteit etc. Daarna gaan we kijken waar er vragen zijn
en wordt u aan een groep of persoon gekoppeld. Soms zijn er op dat moment geen
vragen maar nemen we u op in een lijst zodat we u later kunnen bellen als er een
vraag komt die op uw gebied ligt. Mochten uw wensen op een ander vlak liggen
dan kunnen wij met u bekijken waar u dan wel op uw plaats zou zijn.
Wilt u meer weten? Bel dan met de welzijnsstichting in uw omgeving. Zie kop
bovenaan deze pagina. Ook via de vrijwilligerswebsite van gemeente Bronckhorst
zijn vacatures in te zien.

Wijzigingen in verband met sluiting leefwinkel
De leefwinkel aan de Stationsstraat 6-8 in Zelhem waarin
ProWonen, Sensire en Stichting Welzijn Zelhem de in-
loop, uitleen verpleegartikelen en spreekuren hadden,
sluit per 16-12-2011 haar deuren. In verband met sluiting
van de leefwinkel verhuist Stichting Welzijn Zelhem voor
de spreekuren naar het Streekhuus Dr. Grashuisstraat 8.
7021CL in Zelhem. Vanaf maandag 19-12-2011 kunt u
hier terecht. Inloopspreekuur maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Tijdens de spreekuren telefonisch
bereikbaar via mobiele nummer: 06-13280466. Het alge-
mene nummer blijft 0314-622074.
Tussen kerst en oud en nieuw en 2 januari 2012 zijn er
geen inloopspreekuren in het Streekhuus.

Bereikbaarheid ouderenadviseur rond de feestdagen
Paul Tiggeloven is tussen kerst en oud en nieuw alleen
op donderdag 29-12-2011 aanwezig. Spreekuur deze dag
van 8.30 uur tot 11 uur in de Oranjehof en telefonisch
bereikbaar, tel. 0314-622074 of 06-13280466. Vanaf 2 ja-
nuari aanwezig van maandag t/m donderdag. Dinsdag 26
december en woensdag 27 december is collega Ineke Bijs-
terbosch bereikbaar. Tel. 06-10687320.
Het bestuur, vrijwilligers en medewerkers van Stichting Wel-
zijn Zelhem wenst iedereen fijne feestdagen en een goed en
gezond 2012.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof
In de Oranjehof is in januari een expositie van werken
van Zelhemse kunstenaars gestart. Het beschikbaar stel-
len van de ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars
de gelegenheid om de kunstwerken te tonen en de be-
zoeker om van deze kunstwerken te genieten. Momen-
teel hangen er mooie borduurwerken gemaakt door da-
mes rondom de Oranjehof. Hebt u belangstelling om de
kunstwerken te komen bekijken dan bent u van harte
welkom in de Oranjehof. Prinses Beatrixstraat 41 in Zel-
hem. Telefoon 0314-622074.
Openingstijden voor de expositie: maandag en donderdag
van 10.00 tot 11.30 uur en tijdens de activiteiten die u be-
zoekt. Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding
een kopje koffie of thee te drinken.
Voor meer informatie: neem contact op met de Oranje-
hof. Tel. 0314-622074.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u rege-
len. De kosten voor de keuring zijn € 27,50.
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr.
Beatrixstraat 41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen
18.30 en 20.00 uur aanmelden Via de ANBO-rijbewijs-
keuringslijn. Het telefoonnummer 06-27594051. Krijgt u
geen gehoor, probeert u het dan een andere keer. Aan-
melding per e-mail is ook mogelijk op anbozelhem@
gmail.com
Tips: u dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs
verloopt een keuring aan te vragen. Laat de ogen nieten
voordat er gekeurd wordt, bij voorbeeld door een opti-
cien. Zorg voor een formulier 'eigen verklaring' - bij de
gemeente te verkrijgen (hier zijn kosten aan verbonden).
De eerstvolgende keuring is op de zaterdag 28 januari.
Daarna op zaterdag 25 februari, 31 maart, 21 april, 26
mei, 30 juni en 25 augustus. Zorgt u ervoor, dat u de keu-
ring op tijd aanvraagt. Data voor keuringen worden door
de ANBO ook gepubliceerd in het Contact.

AlzheimerCafé voor Doetinchem en omstreken
Thema: Dinsdag 10 januari voeding- slik- en taalproble-
men bij dementie. Het AlzheimerCafé is elke 2e dins-
dag van de maand van 19.00 tot 21.30 uur. De toegang
is gratis. Locatie Het Berghuis, Burg. Van Nispenstraat,
tegenover parkeergarage Catharina in het centrum van
Doetinchem. Voor meer informatie tel. 06-20412665.

Bewegingsactiviteiten
Fit de winter door, ook na de feestdagen, kom in beweging,
ontmoet en voel je goed.
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een ac-
tieve leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook
een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermin-

dering van overgewicht en het voorkomen van allerlei
gezondheidsproblemen. Het maakt fitter en gezonder.
Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een po-
sitief effect op het gevoel van welbevinden. Bewegen in
groepsverband is ook een mooie manier om andere men-
sen te ontmoeten.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om
deel te nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage
drempel. In alle groepen is ruimte om deel te nemen.
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis
deelnemen aan de bewegingslessen.
Opgave/informatie: via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-
622074 of 06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven®
sswb.nl
Fit door bewegen, (bewegingslessen) locatie: Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem. Dag en tijd: dinsdags
van 9.15 tot 10.00 uur en van ll.OOuur tot 11.45 uur.
Locatie : Dorphuis "De Korenaar" Halle. Dag en tijd:
maandags van 10.30 tot 11.15 uur.

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof
plaats
Koffïeochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact
met anderen. Een praatje maken met bekenden of ken-
nismaken met nieuwe gezichten. Gezellig met anderen
een kop koffie of thee drinken. U bent van harte welkom
op maandag en donderdagochtend van 10 tot 11 uur in
de Oranjehof.
SOOS-middag, op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30
uur soosmiddag van Noodhulp.
Bingo, dinsdag 3 januari 2012, aanvang 19.30 uur.
Spellerjesavond, o.a. koersballen, kaarten, rummicub,
sjoelen op dinsdag, 10,17, 24 en 31 januari.

Fietsgroep winterbijeenkomst
17 januari, aanvang 14.00 uur. Contactpersonen, Han en
Genie van Tü, Telefoon: 0314-625536 of 06-49135536.

Oproep
Onlangs kwam er een verzoek binnen om een oproep te
plaatsen voor mensen die behoefte hebben aan contact
met anderen en anderen willen ontmoeten in de thuis-
situatie. Omstandigheden als alleen zijn, het wegvallen
van een partner of het hebben van een klem sociaal net-
werk kunnen oorzaak zijn van het zich eenzaam voelen
en juist extra behoefte hebben aan contact. Samen een
praatje maken, samen koffie drinken, een spelletje doen
als kaarten, rummicuppen of scrabbelen.
Herkent u dit en u wilt graag met mensen in contact ko-
men, neem dan contact op met Stichting Welzijn Zelhem.
Voor meer informatie: Paul Tiggeloven, ouderenadviseur/
coördinator. Tel. 0314-622974 of 06-13280466.

Stichting De opdracht Zelhem
Organiseert op zondagmiddag 22 januari in het cultu-
reel centrum De Brink, Stationsplein 8-12 in Zelhem een
zang- en ontmoetingsdienst.
Muzikale medewerking van: zangduo Wessel Sloetjes
en Mattanja Roosegaarde Bisschop met begeleiding van
Henk Berendsen, piano. Chr. Zangvereniging "Looft den
Heer", Hengelo. Gospelkoor Inspiration Vorden.
Spreker: Ds. Henk Schouten uit Doorn. Het geheel wordt
georganiseerd door Stichting De Opdracht uit Zelhem. De
toegang is gratis en de aanvang is om vier uur s'middags.
Na afloop is er koffie.
Voor meer informatie: www.stichtingdeopdracht.nl of
Annie en Wim Zemmelink, tel. 0314-622878.

Stichting Welzijn
Drempt, Hummelo & Keppel

Erwtensoepmaaltijd op 10 februari
De gezellige en jaarlijkse erwtensoepmaaltijd voor senio-
ren wordt georganiseerd in de huiskamer van het Gezond-
heidscentrum te Hoog-Keppel. Wilt u mensen ontmoeten
dan is dit één van de vele mogelijkheden die Stichting
Welzijn u biedt. Kosten buffet € 7,50 en consumpties zijn
voor eigen rekening. Tijd: vrijdag 10 februari van 17.30-
20.30 uur. Voor deelname tel. 0314-380232.

Kunstbus naar Shaman Dance Theater op 9 februari
In schouwburg Amphion te Doetinchem is een prachtige
productie uit Turkije van het "Real Turkisch Dance The
atre". Bij deze nieuwe voorstelling staan diverse dansen



Welzijn

BiRONCKHORST

WegWijZer

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

uit de rijke Turkse geschiedenis centraal. Een voorstelling met
moderne aanpak, choreografie en vele dansers in honderden
prachtige kostuums. Deze show voldoet aan alle internationale
eisen en het gezelschap is in veel landen zeer gewaardeerd. Het is
een kroonjuweel voor de Nederlandse podia.
Kosten € 42,50 inci. entree en vervoer per touringcar. Aanmelden
tel. 0314-380232.

Nieuwjaarsontmoeting met wafels en borrel
Stichting Welzijn nodigt alle senioren uit op zondag 29 januari
voor een gezellige nieuwjaarsontmoeting. U bent welkom in de
huiskamer van het Centrum te Hoog-Keppel.
Tijd: van 14.30-16.30 uur. Indien nodig kan vervoer geregeld wor-
den, dan tel. 0314-380232.

Voorkom woningoverval
Veiligheid in en om uw woning vraagt om extra aandacht en in-
formatie en een gewaarschuuwd mens telt voor twee. Voorkom
woningoverval. De heer Louis van het Bolscher laat hierover een
powerpoint-voorstelling zien. Deze presentatie leert wat u zelf
kunt doen om uw eigen woning en leefomgeving veiliger te ma-
ken. Deze gratis voorlichting van ongeveer een uur is op donder-
dag 9 februari om 10.30 uur in de huiskamer van Stichting Wel-
zijn in het Zorgcentrum te Hoog-Keppel. Voor belangstellenden
worden kierstandhouders uitgereikt.
Aanmelden bij Ineke Bijsterbosch tel. 06-10687320.

Wandelgroep oprichten?
Houdt u van wandelen en wilt u dat graag met anderen doen,
meldt u dan. Stichting Welzijn overweegt een wandelgroep op
te starten op de dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur. Na afloop is

.het koffie/ thee drinken in de huiskamer van het centrum. Tel.
0314-380232.

Cursus vallen en opstaan
Stichting Welzijn organiseert in samenwerking met Fysioplus te
Hoog-Keppel een workshop hoe men na een val de juiste manier
leert om weer overeind te komen. Tijd: maandagmorgen 10.00-
11.00 uur op 30 januari en 27 februari. Kosten € 5,- voor 2 lessen.
Plaats: Hessenhal, Monumentenweg 30 te Hoog-Keppel.

Sjoelen en koersbal
Vindt u het leuk om samen te sjoelen en koersballen? Dan is deze
gelegenheid voor u. Het is een gezellige en tactische activiteit.
De groep speelt op donderdagmiddag van 13.45 - 15.30 uur in
de huiskamer van het Gezondheidscentrum. Deelname is gratis.
Komt u kijken en/of meedoen. Opgave bij het secretariaat tel.
0314-380232.

Rummicub
Wilt u deze winter verzekerd zijn van een wekelijkse gezellige
middag, komt u dan rummicub spelen op dinsdagmiddag van
14.00-16.00 uur in het Kerkhuis te Hoog-Keppel. De Kosten zijn
€ l,- en loopt u eens binnen om kennis te maken met dit leuke
spel.

Nordic-walking
ledere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groepsver-
band met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. Na af-
loop is er koffie/thee in het centrum. Deelnemers buiten Drempt,
Hummelo en Keppel zijn ook welkom. Start: Op het plein te Hoog-
Keppel. In het voorjaar start weer een nieuwe cursus.

Tai-Chi-Tao cursus
Elke dinsdag is er cursus. De oefeningen worden zittend op een
stoel of staand gedaan. Tijd: dinsdag van 10.00-11.00 uur. Kos-
ten: € 75,- voor 10 lessen. Docent: Francis Arntz. Locatie: Huis-
kamer van het Gezondheidscentrum Burgm.van Panhuysbrink
Ie te Hoog-Keppel. Voor informatie/deelname kunt u bellen naar:
0314-380232 (+ voice) op dinsdag en donderdag.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaatsen
vrij. U kunt een gratis proefles meemaken. De oefeningen wor-
den op maat aangeboden onder deskundige leiding van een fy-
siotherapeut. Heeft u een medisch dossier, dan schenkt de fysio-
therapeut hier aandacht aan. Ook mensen van buiten de regio
Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom.
Plaats: Fysioplusruimte in het Gezondheidscentrum te Hoog-.
Keppel. Tijd: op di.- woe.- don. van 10.00-11.00 uur. Kosten: € 60,-
voor 10 lessen.

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld, na
een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten dan
kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op ma-
di- woe- do- vrij- zaterdag (of op uw keuzedagen). Aanmelden tel.
0314-380232 en/of spreek uw boodschap en telefoonnummer in.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzorgers
en allen die vragen hebben rondom de problematiek van oude-
ren. Ook voor hen die zich zorgen maken over een oudere en be-
hoefte hebben om een signaal door te geven is de adviseur er voor
u. Spreekuur is op dinsdag van 13.30-14.00 uur en op donderdag
van 09.00-9.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel,
tel. 06-10687320.

Bowlen
De bowlingmiddagen in het Dorpshuis te Voor-Drempt zijn ge
start. De kosten zijn € 5,- p.p. voor 2 uur spelen. De middag is
bedoeld voor 50 plussers. Komende data zijn: 26 januari en 23
februari. Aanvang 14.00 uur en voor informatie: Jan van Hagen,
tel. 0313-472920.

Seniorenclub 60+
Op donderdag 12 januari treden de "The Neighboursisters" op
met liedjes van na de oorlog. De jaren na de bezetting zijn onlos-
makelijk verbonden met muziek en radiohits uit die tijd. Aan-
vang 14.00 uur in het Dorpshuis te Voor-Drempt.

Welfare-ochtenden
De welfare-bijeenkomsten worden alleen gehouden in het Hyn-
dendael te Hummelo op woensdag om de week vanaf 11 januari
van 09.30-11.30 uur. Informatie, bestelling en verkoop is tijdens
deze ochtenden en als er een medewerkster/er aanwezig is. In de
huiskamer van Zorghotel de Gouden Leeuw en in de huiskamer
van dagopvang Zorgcentrum Hoog-Keppel is ook een show-kast
met artikelen voor verkoop aanwezig. Voor informatie mevr. Dini
Tieben tel. 0313-171656 en Jopie Wissink tel. 0314-381062.

Computercursussen
De gevarieerde cursussen starten weer begin februai 2012. Deze
bestaan uit de basiscursus van 10 lessen, de vervolgcursus van 4
lessen, een fotocursus van 6 lessen, e-mail- en internetcursus van

4 lessen, cursus onderhoud met 4 lessen en Exel met 6 lessen. In
groepen van 5 personen wordt u begeleid. U kunt kiezen uit de
maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag.

Cursus/Docent
Pc-beginners lOx
Wilfried Linssen
Pc-beginners lOx
Jan Evers
Pc-beginners lOx
Wilfried Linssen
Pc-excel 6x
Wilfried Linssen
Pc-foto Picasa 6x
Jan Evers
Pc-foto Picasa 6x
Wilfried Linssen
Pc-crea/vervolg 4x
Wilfried Linssen
Pcmail/internet 4x
Wilfried Linssen
Pc-onderhoud 4x
Jan Evers

Datum/Lestijd
7 febr. t/m 10 april
18.30 tot 20.00 uur
8 febr. t/m 11 april
18.30 tot 20.00 uur
9 febr. t/m 12 april
18.30 tot 20.00 uur
7 febr. t/m 13 mrt.
20.00 tot 21.30 uur
8 febr. t/m 14 mrt.
20.00 tot 21.30 uur
9 febr. t/ml5rmt.
20.00 tot 21.3Q uur
21 mrt t/m 11 april
20.00 tot 21.30 uur
20 mrt. t/m 10 april
20.00 tot 21.30 uur
22 mrt. t/m 12 april
20.00 tot 21.30uur

Dagdeel/prijs
dinsdag
€60,-
woensdag
€60,-
donderdag
€60,-
dinsdag
€36,-
woensdag
€36,-
donderdag
€36,-
donderda^
€24,-
dinsdag
€24,-
woensdag
€24,-

Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Er is veel belang-
stelling en om teleurstelling te voorkomen, meldt u zich tijdig
aan bij het secretariaat voor deelname in 2012.

Opgave voor cursussen en activiteiten
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of antwoordap-
paraat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur.

De cursus- en activiteitopgaven kunt u sturen naar: Stichting
Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg. van Panhuysbrink IE
6997AA Hoog-Keppel. Site: www.swdrempthummelokeppel.nl
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Cursus/activiteiten opgaveformulier
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

D

D

D

Heer/mevr:

Telefoon:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:.

TeLnr:

E-mail:

De Speelweide in kerstsfeer
Holterbroek - Bij kinderopvang de Speelweide in het buitengebied van
Hengelo was afgelopen zaterdag een gezellige kerstsfeer. De kerstac-
tiviteit was bedoeld voor kinderen en ouders van de Speelweide. De
kinderen, ouders, opa's en oma's konden genieten van een levende
kerststal.

Buiten was gezellige kerstversiering
aangebracht en kinderen konden bo-
ven de vuurkorf een broodje bakken.
Er was lekkere warme chocolade-
melk en frisdrank voor de kinderen
en voor de ouders een glaasje glüh-
wein en een kerstkransje. Het weer

werkte goed mee zodat het een leuke
buitenactiviteit werd. Een konijn in
het hok blijft rustig zitten als kin-
derhandjes over het gaas gaan. Een
ander kind zit bij vader op de arm te
kijken naar het vlammenspel van de
vuurkorf. Ouders praten met elkaar

en er is een ontspannen sfeertje op
het buitenterrein. Binnen speelt een
accordeonist kerstliedjes. Wanneer
de deur opengaat komen vrolijke
klanken naar buiten waar kinderen
genieten van de inmiddels warm ge-
bakken broodjes.

Zelf een broodje bakken is heel leuk. Een levende kerststal vinden kinderen heel bijzonder.



Kerstviering De Wheme
'Waar eens de kanonnen bulderden'

Vorden - Vrijdag 23 december is er een Kerstviering op verzorgings-
huis "de Wheme**. De leiding is in handen van de pastoraal medewer-
ker Mevr. R. Wormgoor.

Chr. Gem. Zangver. Excelsior ver-
leend haar medewerking, zij zin-
gen onder adere: Nowell van Jan
Vermulst; Nog is de staldeur open
van Anton van Duinkerken en Got-

ze Kaspersma en Advent van Hans-
HEINRICH Kaegbein en Martin Zon-
nenberg. Er wordt ook samen met
de bewoners gezongen. Het is de
laatste keer dat het koor onder lei-

ding van Peter Rouwen zingt. Peter
heeft 33 jaar voor het koor gestaan.
Als men de leden vraagt hoe hij was,
zul je twee termen telkens horen;
Engelengeduld en Humor.

Het koor neemt 4 januari irj beslo-
ten kring afscheid, zij zullen hem
erg gaan missen.

Prachtig boek over kasteel
en landgoed Hackfort

Stichting Wélzijn Vorden naar Dorpscentrum

Ria Aartsen:
'Wij blijven geloven in Kulturhus'

Ondertekening huurcontract v.ln.r.: Ria Aartsen, Arie van Voskuilen en David de Jong.

Vorden - Blije gezichten vrijdagmiddag in de foyer van het Dorps-
centrum. Daar waren Ria Aartsen-Den Harder (voorzitter Stichting
Kulturhus Vorden) en de heren Arie van Voskuilen en David de Jong
(respectievelijk secretaris en penningmeester van de Stichting Welzijn
Vorden) bijeen om een handtekening te zetten onder een huurcon-
tract. Stichting Welzijn Vorden zal de komende vijf jaren (met een
optie voor nog eens vijf jaren) in het Dorpcentrum worden onderge-
bracht. Welzijn krijgt daar de beschikking over twee kantoren en een
vergaderruimte.

Voor beide partijen een uitsteken-
de deal, want de Stichting Welzijn
moest in de Wehme verdwijnen en
voor het Dorpscentrum aantrekkelijk
omdat door deze huurovereenkomst
extra inkomsten worden verkregen.
En dat is voor de Stichting Kultur-
hus Vorden meer dan welkom, want
ook het Dorpscentrum merkt aan
den lijve wat het betekent wanneer
je met bezuinigingen wordt gecon-
fronteerd. Als je tegenwoordig de
krant openslaat, de radio aanzet, of
het nieuws op TV volgt, dan valt in
alle nieuwsmedia één woord duide-
lijk op: BEZUINIGEN ! De landelijke
overheid, de provincie, de gemeente
iedereen heeft er mee te maken. En
al die bezuinigingsmaatregelen grij-
pen dan weer in op verenigingen e.d.
Kijk alleen naar de gemeente Bronck-
horst, privatisering voert de komen-
de jaren de boventoon. Zwembaden,
sportclubs, dorpshuizen, ze moeten
binnenkort allemaal hun eigen broek
ophalen.
Het Dorpscentrum ontkomt evenmin
aan het bezuinigingsbeleid van de
gemeente Bronckhorst. Ria Aartsen:
'We krijgen op dit moment van de
gemeente nog jaarlijks een exploita-
tievergoeding van 120.000 euro. Dat
wordt de komende jaren afgebouwd.
In 2014 ontvangen we niks meer. Een
weinig florissant uitzicht', zo zegt de
voorzitter van de Stichting Kulturhus
Vorden. In 1977 heeft de Stichting(
destijds nog Stichting Dorpscentrum
geheten), toen het voormalige ge-
meentehuis tot Dorpscentrum werd
'gebombardeerd', een lening afgeslo-

ten van rond de één miljoen gulden,
waarbij de toenmalige gemeente Vor-
den zich garant stelde voor de beta-
ling van rente en aflossing. Dat werd
na de gemeentelijke herindeling door
de gemeente Bronckhorst overgeno-
men, maar ook dat houdt op.
In 2009 werd er door de Stichting
Dorpscentrum, Stichting Bibliotheek
West Achterhoek, Stichting Welzijn
Vorden en de gemeente Bronckhorst
een intentieverklaring getekend met
als insteek om van het Dorpscentrum
een 'kloppend hart' van Vorden te
maken. De gemeente Bronckhorst
zou voor die verbouwing anderhalf
miljoen euro beschikbaar stellen.
Twee jaar later (februari 2011) was al-
les nog ongewijzigd en rees de vraag
of de bibliotheek nog wel in het
Dorpscentrum zou worden onderge-
bracht. Ria Aartsen:' Een paar maan-
den geleden kregen we daar meer
duidelijkheid over en kregen we een
brief van het bestuur van de Stich-
ting Bibliotheek West Achterhoek
dat de bieb definitief NIET naar het
Dorpscentrum komt. (Inmiddels is
bekend dat de bibliotheek in Vorden
waarschijnlijk wordt ondergebracht
in de kantoren van Pro Wonen aan
de Raadhuisstraat, red.)
Voor ons natuurlijk een flinke finan-
ciële tegenvaller. Intussen hadden
we al plannen beraamd en kosten
gemaakt om het Dorpscentrum te
verbouwen en de hoognodige facelift
te geven. En die verbouwing moet
doorgaan. De kosten zijn geraamd
op 395.000 euro. Wij rekenen daar-
bij op een bijdrage van de provincie

(190.000 euro), alsmede op bijdragen
van de gemeente Bronckhorst. Daar-
bij is ingecalculeerd nog een extra ge-
meentelijke bijdrage van 47.500 euro,
doordat wij dit voorjaar bovendien
van de gemeente te horen kregen dat
ook de anderhalf miljoen euro voor
de verbouwing wordt ingetrokken.
We hebben goede hoop dat we deze
gelden zullen ontvangen, alsmede
subsidies die we hebben aangevraagd
bij o.m. het Oranjefonds, het Prins
Bernhard Cultuurfonds e.d.
De verbouwing die in verband met de
komst van de Stichting Welzijn Vor-
den naar het Dorpscentrum noodza-
kelijk was, hebben we nog uit eigen
middelen kunnen betalen. Kijken we
richting toekomst dan zullen we dras-
tisch moeten bezuinigen, willen we
het Dorpscentrum overeind kunnen
houden. Daardoor zullen ook de ver-
enigingen die bij ons onderdak vin-
den, een beroep op vrijwilligers moe-
ten doen, om bepaalde dingen die nu
automatisch door het Dorpscentrum
worden gedaan (bij concerten, uitvoe-
ringen de zaal inrichten e.d.) ze dan
zelf moeten doen. Ook hopen we in
de toekomst op samenwerking met
de bibliotheek.

Verder zullen we ons uiterste best
doen om de bezettingsgraad van het
Dorpscentrum (thans 60 tot 70 pro-
cent) op te schroeven. Met name zijn
er overdag te weinig activiteiten en
daardoor te weinig bezoekers. We
zijn momenteel bezig met het oprich-
ten van een 'programmacommissie'
die als taak krijgt te onderzoeken om
het Dorpscentrum rendabeler te ma-
ken. Wij willen ons bestuur daardoor
graag uitbreiden met iemand die be-
reid is dit verder uit te werken en op
te zetten. Belangstellenden kunnen
zich bij mij melden (0575- 551427)
Toch blijf ik optimistisch en houden
wij als bestuur de moed er in. Ik blijf
geloven in de 'Kulturhus-gedachte',
aldus Ria Aartsen-Den Harder.

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

Vorden - Mag anno 2011 het land-
goed een rustieke sereniteit ade-
men, dat was zeker niet altijd zo.
Waar nu de roep van een groene
specht, het ruisen van het water
bij de molen of van de wind door
de rode beuken op het voorplein
de dominante geluiden bij kas-
teel Hackfort zijn, daar bulder-
den eens de vijandelijke kanon-
nen. Zoals in de jeugdjaren van
Borchhard van Westerholt, in de
periode 1566-1631 woonachtig op
kasteel Hackfort.

Joost Bakker, beheerder bij Natuur-
monumenten: ' Ja het kasteel, de be-
woners, het landgoed, het heeft een
hele geschiedenis. Kasteel Hackfort
werd omstreeks 1324 gebouwd. De
eerste families heetten 'Hackfort1,
nadien werden het de families ' van
Westerholt 'en dat is eigenlijk tot
1981 zo gebleven, toen kwam het
landgoed inclusief het kasteel in het
bezit van Natuurmonumenten. We
beheren als Natuurmonumenten
een gebied van zeg maar Deventer,
Ruurlo, Beekvliet, Zelhem en alles
wat daar richting Vorden tussen in
ligt. Dus inclusief dit landgoed Hack-
fort met kasteel, watermolen en 42
boerderijen. Ook twee zorgboerde-
rijen 'Hoogkamp 'en 'Hofhuis' en is
de derde zorgboerderij 'Smidshuis'
op komst', zo vertelt Joost Bakker,
beheerder bij Natuurmonumenten.
Een aantal jaren geleden is een boek
over de geschiedenis van het landgoed
Hackfort verschenen. Joost Bakker: '
Echter een boek waarin weinig werd
verteld over het beheer, de bewoners,
de flora en de fauna. Ongeveer acht
jaar geleden bekroop mij het idee, dat
er een boek moest komen, waarbij
wel aandacht aan deze aspecten zou
worden geschonken. Gemakkelijker
gezegd dan gedaan, want een boek
uitgeven kost veel geld. Vier jaar ge-
leden kwam er plotsklaps hulp uit
onverwachte hoek. Ik werd gebeld
door ene mevrouw van Stein uit Den
Haag, van beroep bibliothecaresse.
Ze vertelde mij dat haar vader vroe-
ger een vriend was van baron Arend
van Westerholt. Ze vroeg mij of zij
iets voor het landgoed Hackfort zou
kunnen betekenen. Ze wilde daar wel
geld voor geven.
Uiteraard een prachtig en welkom
aanbod. Ik vertelde haar over het
idee van een boek over Hackfort. Dat
leek haar wel, maar zij stelde er wel
als eis bij dat ook kinderen' iets ' aan
dat boek moesten hebben. En daar
hebben wij aan voldaan. We dachten
gelijk aan Martine Letterie, schrijf-
ster van tal van kinderboeken over
de avonturen van Berend van Hack-
fort. Helaas, Martine was juist die tijd
heel erg druk met het schrijven van
andere boeken. We hebben toen An-
net Jacobs bereid gevonden een kin-
derboek te schrijven. Zij schreef een
spannend verhaal getiteld 'De vloek
van Nyx', een verhaal over wat kin-
deren zoal op een kasteel beleven. De
illustraties in dit boek zijn van Hester
van de Grift. Een erg leerzaam boek
met prachtige plaatjes van de dieren
die op het landgoed rondom het kas-

teel leven. Ook adviezen over hoe je
lekkere gerechten kunt maken. Het
kinderboek van Annet Jacobs is apart
in het 'grote boek' over Hackfort ge-
voegd.
Dit boek 'Hackfort een monument
van Cultuur en Natuur' is geschre-
ven door Geert Bors met fotografie
van Michel Schaap, vrijwilliger bij
Natuurmonumenten. Een schitte-
rend exemplaar dat voor 27,50 euro
overal in de boekhandel verkrijgbaar
is en wat Vorden betreft bij de Bruna.
In het boek onder meer beschrijvin-
gen over de roerige eerste periode van
de Tachtigjarige Oorlog waarin kas-
teel Hackfort werd belegerd, vernield
en geplunderd. Prachtige foto's van
het kasteel in 1743 met voorplein en
poortgebouw. Foto' s van de bekende
Arend van Westerholt op de fiets
(1939). Dezelfde Arend die ooit tij-
dens een raadsvergadering vlak voor
Pasen tegen de burgemeester zei:
'Ik wens u prettige Paasdagen, maar
denk er aan in ieder ei zit een doorn-
tje! In het boek ook schitterende foto'
s van de Baaksebeek stromend langs
de molen.
Leerzaam het hoofdstuk over de
strategische plaats van Hackfort. De
Baaksebeek, vroeger Vordensebeek
genoemd, ontstond oorspronkelijk
aan de westkant uit de vennen van
het Ruurlosebroek. Voorbij Vorden
stroomde de beek van nature naar
het noordwesten om bij Zutphen in
de Ijssel te komen. In het begin van
de veertiende eeuw werd de Vorden-
sebeek naar het zuiden verlegd en
stroomde ze (en nu nog steeds) langs
kasteel Hackfort. De naam Hackfort
betekende waarschijnlijk 'gehakte
voorde 'ofwel 'gegraven doorgang'.
De bouw van kasteel Hackfort bete-
kende dat deze strategische en eco-
nomisch belangrijke afwateringsplek
bescherming van de beek nodig had.
In het boek ook ruim aandacht voor
de lanen en parken (met foto's) en
ook voor het stinzenplantenparadijs
waarvoor mevrouw van Stein ook een
bijdrage schonk.

De Hof van Hackfort vanaf het terras
van het koetshuis, de moestuin. Wer-
kelijk schitterende plaatjes! Ook de
dieren op het landgoed komen ruim-
schoots aan bod. Zelfs een unieke
foto van 'parende meikevers'. Onder
de titel 'Hackfort in Beweging' ruim
aandacht voor de zorgboerderij en die
Artica De Vijfsprong van Natuurmo-
numenten heeft gepacht. Eén van de
mooiste foto's in het boek: een ree
tussen de tarwe alsmede een foto van
'Reintje de Vos' en niet te vergeten
een foto van een stel uilen, die de fo-
tograaf ondoorgrondelijk aankijkt !
Joost Bakker: De Vereniging natuur-
monumenten heeft in de 30 jaar dat
zij Hackfort beheert, al erg veel be-
reikt. Ik hoop dat dit boek voor velen
een inspiratiebron zal zijn om zelf het
besluit te nemen, mee te werken aan
het in stand houden van dit prachtige
landgoed, als vrijwilliger, vriend of lid
van Natuurmonumenten. Alleen zo
kan Hackfort behouden blijven voor
onze kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen '.



Dash verliest in Doetinchem
Doetinchem - Zaterdag 10 december stond er een wedstrijd naast de
deur op het programma. De dames uit Vorden vertrokken richting
Doetinchem om tegen Langhenkel Orion te spelen. Orion stond niet
heel ver boven Dash dus het beloofde een spannende pot te worden.

De eerste set werd er geconcentreerd
gespeeld. Ook aan de Doetinchemse
kant was dit het geval. De set liep
daardoor gelijk op. Aan beide kanten
werden er mooie punten gescoord.
Aan het einde van de set was het toch
Dash dat aan het langste eind trok.
De set werd binnengehaald met 26-
24. De Vordenaren waren vastbeslo-
ten om ook de tweede set mee naar
huis te nemen. De concentratie van
de eerste set werd vastgehouden. De
passes lagen goed en er werden onder
andere mooie punten gescoord door
Maike van Maurik. Verder lag de ser-
vicedruk wat hoger dan de eerste set.
Orion had hierdoor moeite met de
pass en zo kon Dash een ruime voor-
sprong opbouwen. Deze voorsprong
werd vastgehouden en Dash won de
tweede set ruim met 25-16.

De dames uit Vorden wisten dat het
belangrijk was om ook de derde set
binnen te slepen. De concentratie
was jammer genoeg minder dan in
de eerste twee sets. De passes kwa-
men veelal niet meer op de goed
plek, waardoor het moeilijk was om
punten te scoren met de aanval. Ook
de servicedruk lag niet hoog. De da-
mes uit Doetinchem wisten hiervan
te profiteren. Zij trokken de set dan
ook naar zich toe met 25-13. *
Na het verliezen van de derde set,
was Dash vastberaden om de vierde
set te winnen. Helaas lukte het de da-
mes niet om hun concentratie weer
op te pakken. Wederom werden er
een aantal pass- en servicefouten ge-
maakt. Toch kwam Dash iets dichter-
bij dan in de derde set. Langhenkel
Orion pakte de set met 25-19.

Nu kwam de beslissende vijfde set.
Het was voor de dames uit Vorden
nog steeds mogelijk om er met de
winst vandoor te gaan. Aan het begin
van de vijfde set werden er fouten
gemaakt, waardoor Orion al snel op
een voorsprong kwam. Na het wis-
selen van kant werd het toch nog
spannend. De Vordenaren wisten iets
dichterbij te kruipen door de goede,
servicedruk van Lian Leunk. Er werd
aan beide kanten hard gevochten
voor deze set. Toch waren het de da-
mes uit Doetinchem die de laatste en
beslissende set naar zich toe wisten te
trekken met 15-12.

Spijtig genoeg wist Dash niet met
de winst naar Vorden te vertrekken.
Afgelopen maandag speelden zij een
inhaalwedstrijd tegen Hevo dames 1.
De uitslag was nog niet bekend bij
het insturen van dit verslag.
Gesponsord door Visser Mode, sub-
sponsoren 'Bistro de Rotonde', 'Inter-
sport Harbach' en 'Strada Sports'.

Kampioen CMV Dash 2

Vorden - Meisjes CMV Dash 2 niveau 5, 2e klasse zijn zaterdag 10 de-
cember in een uit wedstrijd in Hengelo gld. kampioen geworden. Het
was een zeer spannende wedstrijd, na een moeizame start, kwamen
de meiden dankzij hun coach en trainer Timmy van Lingen toch
weer terug in de wedstrijd. Ze wonnen deze set met 28-30. De 2e set
speelde ze 17-40 , de 3e set 30-31 .

De 4e set was het weer vreselijk
spannend. Maar dankzij de aanmoe-
digingen op de overvolle tribune van
alle ouders, opa's, oma's, bestuur
van Dash en de sponsor Roofing dak-

bedekking uit Brammen, hebben ze
deze laatste set uiteindelijk ook ge-
wonnen met 26-35. De uiteindelijke
stand werd 4-0. Van het bestuur van
Dash ontvingen ze een beker, een

roos van de ouders en van de spon-
sor Roofing dakbedekking hebben
ze een bosje bloemen en een koker
met snoep ontvangen.

Thuis in de sporthal werd hun na-
mens Dash nog een heerlijke taart
met wat drinken aangeboden. Lotte
Meijer, Amke Pasman, Ismay Jansen,
Julia Gr. Jebbink, Maaike Tragter en
Timmy van Lingen gefeliciteerd met
jullie oveiwiriiiing.

HOOI en STRO

Veevoederhandel
H. Vlogman
0575-552959

Passie en Beroering in TOM
Vorden - Met trots kondigde TOM
- Theater Onder de Molen te Vor-
den - het bekende 'Flor d'Luna'
aan.

De ambiance van dit theater bleek
op 16 december de perfecte jas voor
dit muzikale trio: Marcel Verheugd,
componist/gitarist, Manuela Verbeek,
celliste en Carla Koehorst, zangeres.
Zij brachten hun Portugese fado en
Spaanstalig repertoire met zoveel
passie, inlevingsvermogen en muzi-

kaliteit dat het publiek tot in de diep-
ste vezel geraakt werd. Bijvoorbeeld
kreeg de overbekende traditional 'El
Tamborillero' (The little Drummer-
boy) een geheel eigen, intense uitvoe-
ring. Vanaf deze week staat er een
compilatie van dit fantastische optre-
den op de webstek van TOM:
www.theateronderdemolen.nl

Aanstaande vrijdag treedt treedt Flor
d'Luna met ditzelfde programma op
in de Lutherse kerk te Zutphen.

Opbrengst collecte
Multiple Sclerose
Vorden/Wichmond - Tijdens de
collecteweek van het Nationaal
MS Fonds is het bedrag van € 524
in Vorden en € 282 in Wichmond
opgehaald.

Meer dan 16.000 mensen in Neder-
land hebben MS. Met de opbrengst
van de collecte kan het Nationaal MS
Fonds mensen met MS stimuleren in
beweging te blijven op zowel mentaal
als fysiek vlak. Omdat de ziekte MS
zo onvoorspelbaar is, is het belang-

rijk om mensen met MS via goede
voorlichting en trainingen handvat-
ten aan te reiken die nodig zijn om
het maximale te halen uit een leven
met MS.

We bedanken alle gevers en collec-
tanten, die ook dit jaar weer door
weer en wind op pad zijn gegaan,
hartelijk voor hun bijdrage . Hebt u
de collectant gemist, dan kunt u uw
bijdrage overmaken op giro 5057 te
Maassluis!

De Slof palet wederom muzikaal uit
met 'Vordens Kerstbanket'
Vorden - De twee Vordense bands
Pooh Now en De Vordense Sop-
pers komen zaterdag 17 decem-
ber naar eetcafé De Slof om een
feestje te bouwen tijdens de altijd
sfeervolle kerstmarkt in Vorden.

Al weer voor de vierde keer houdt
De Slof dit succesvolle Kerstbanket
tijdens deze kerstmarkt. De twee
bands zullen er weer een mooi mee-
zingfestijn van maken. Het repertoire
van Pooh Now omvat stoere uptempo
songs, van toen en nu. Denk daarbij
aan CCR, Rolling Stones maar ook
Mumford and Sons en Tim Knol.

Wat Pooh Now bijzonder maakt is
de meerstemmige zang, er wordt
erg veel aandacht aan besteed en
het klinkt natuurlijk als ^en klok.
Pooh Now bestaat uit Erik Reindsen,

Wilfried Lichtenberg, Arjan Knoef,
Sander Heuvelink en Arjan Klein Gel-
tink. De Vordense Soppers spelen elk
feestje plat met hun show vol Achter-
hoeks spektakel! Covers van Normaal,
Jovink en de Voederbietels, Boh Foi
Toch, The Spitfires, het Hanska Duo
en Mooi Wark vullen de avond naast
een portie eigen materiaal wat steeds
verder uitgebreid wordt. De kamera-
den Emiel, Stefan en Winand in deze
rock-formatie vergeet ook zeker de
show niet, want in de felroze pakken
worden alle elementen aangegrepen
waar mogelijk: sopping all over the
world! Het muziekspektakel gaat
eind van de middag van start maar
De Slof is natuurlijk de hele dag ge
opend voor een heerlijke glühwein,
warme chocomel met slagroom en
hot mojito. Volg ons ook op twitter
@deslofvorden

Expert Arendsen in Hengelo Gld.
maakt koninklijk gebaar en geeft
een SimTouch computersysteem weg
HENGELO GLD - Expert en SimPC zijn een landelijke actie opgestart
waarbij rondom de feestdagen SimTouch computers worden weggege-
ven aan diegene waarvoor een reguliere PC geen optie is. Vanzelfspre-
kend doet ook Expert Arendsen aan deze actie mee.

De landelijke campagne is opgestart
naar aanleiding van het werkbezoek
dat Z.K.H. Prins Willem Alexander
vrijdag 9 december heeft afgelegd
aan Het Dorp in Arnhem. Tijdens
dit werkbezoek zijn door De Prins
vijf SimTouch computersystemen
geschonken aan bewoners van deze
bijzondere wijk in Arnhem. De Prins
heeft Het Dorp bezocht in zijn rol
als lid van de Raad van Advies van
ECP-EPN. Een platform dat zich on-
der meer ten doel gesteld heeft de
Nederlandse informatiesamenleving
te bevorderen. 'Goed voorbeeld doet
volgen' meende Geraldo Melgers van
Expert Arendsen. Het kunnen om-
gaan met digitale middelen is al bijna
net zo belangrijk als het kunnen le-
zen en schrijven. Toch gebruikt nog
steeds zo'n 10% van de bevolking de
PC en het internet helemaal niet en
blijkt tevens dat ruim 20% het inter-
net slechts sporadisch gebruikt. Het

aantal internetgebruikers in ons land
stijgt nog nauwelijks. SimPC heeft de
oplossing, aldus Geraldo. "De Sim-
Touch is een uiterst eenvoudig te
bedienen apparaat, waarmee je alles
kunt wat je wilt, zonder dat je eigen-
lijk in de gaten hebt datje met een PC
werkt". "Iedereen ongeacht leeftijd,
ervaring of beperking kan hiermee
overweg". SimPC en Expert roepen de
90% van de Nederlanders die wel ge
bruik maken van een reguliere PC op
om in hun naaste omgeving op zoek
te gaan naar nieuwe deelnemers aan
de digitale samenleving. "En hier in
Arendsen kunnen we natuurlijk niet
achterblijven" voegt Geraldo hieraan
toe. Uit de inzendingen wordt een
selectie gemaakt. Meedoen aan de
campagne is eenvoudig. Aanmeldin-
gen kunnen op de speciaal voor deze
campagne ingerichte actie website
(www.expert/simpc.nl) tot 31 decem-
ber aanstaande worden ingediend.

Vorden - Namens deze weg wil-
len wij winkeliers en school 't
Beeckland, héél hartelijk be-
danken voor alle mooie (Kerst)
schenkingen die wij de afgelo-
pen weken in ontvangst hebben
mogen nemen. Wij, bewoners,
personeel en bezoekers van
woonzorgcentrum "De Wehme'
genieten erg van de mooie aan-
kleding in de hal en de grote
zaal.

School 't Beeckland voor het prach-
tig wandkleed, doekbeschildering
en de Kerstbakjes, Bloemsierkunst
Halfman voor het prachtig Kerst-
stuk voor bij de receptie, Vordense
Tuin voor de mooie aankleding in
de hal, Groot Roessink Bloemen-

boederij voor het lenen wan een
geweldig Kerststuk voor in de zaal,
Davorta Bloemen voor een mooie
Kerstkrans, De Vale Weide voor 2
Kerstbomen voor bij de entree en
de Welkoop voor de schenking van
een Kerstboom van 2 meter met ver-
siering! Tevens willen wij Freewheel
sport en recreatie bedanken voor de
'korting' die wij hebben gekregen
voor het lenen van de scooters voor
het Sinterklaasfeest! In één woord;
Geweldig!

Namens de bewoners en medewer-
kers van woonzorgcentrum 'De
Wehme' wensen wij jullie allen hele
fijne Kerstdagen en een gelukkig en
gezond 2012!



KunstZondagVorden

Luisterrijke en feestelijke lustrumviering

Vorden - Vorige week vrijdag startte KunstZondagVorden de viering van
haar eerste lustrum met een tentoonstelling en een feestelijk, luister-
rijk en drukbezocht openingsprogranima. Aanwezig waren bestuur en
deelnemers KunstZondagVorden, kunstenaars, gemeente Bronckhorst
wethouder Seesihg, St.Kunst &Cultuur Bronckhorst, Cultuurfonds
Vorden, medewerkers ABN/AMRO en vele andere belangstellenden.

ABN/AMRO was omgetoverd tot een
prachtige expositieruimte waar het
publiek kon genieten van de geëx-
poseerde werken van de aan Kunst-
ZondagVorden deelnemende kunste-
naars. Maar er was meer!
Na een korte introductie door de
locatiedirecteur van ABN/AMRO,
heette de voorzitter van St. KZV i.o.,
Will(emijn) Colenbrander, alle aan-
wezigen van harte welkom en feli-
citeerde de deelnemers. Daarna ver-
welkomde zij in het bijzonder degene
die dit lustrumweekend inhoudelijk
extra luister bijzetten en dat waren:*
dichter Ultsje met het kunstproject
Afhaalpoëzie.
• beeldend kunstenaar Floris Brasser

die zijn monumentale objecten ex-
poseert in Vorden-centrum.

U heeft zijn beelden vast al wel zien
staan",sprak Colenbrander " maar
bent u er al iets mee aangegaan?
Brasser heeft zijn atelier al meer
dan 20 jaar in het buitengebied van
Vorden. Hoog tijd om Vorden ken-
nis te maken met zijn intrigerende
beelden vindt KZV".
Graag had ik nog een 3e gast bij-
zonder welkom geheten nl. dichter/
schrijver A.L. Snijders. Hij moest
helaas vanwege spoedopname van
zijn vrouw in het ziekenhuis ver-
stek laten gaan. We wensen hem
en zijn vrouw veel sterkte toe!"
Gelukkig hebben we Dichter Ultsje
op de valreep bereid gevonden van-
avond voor u op te treden. Daar
zijn we zeer blij mee. Hij neemt u
straks mee in zijn dichtkunst! "

Ook sprak de voorzitter een bijzon-
der welkom en woord van dank aan
degenen die dit Lustrumweekend
door hun financiële bijdrage of door
praktische hulp mede mogelijk ge-
maakt hebben. Dat zijn: Gemeente
Bronckhorst, Cultuurfonds Vorden,
ABN/AMRO, Weulen Kranenbarg,
Welkoop, Hotel Bakker.school de
Kraanvogel en Dorpscentrum. Hierna
schetste Colenbrander het ontstaan
en de voortgang van KunstZondag-
Vorden. Gestart in december 2006
op initiatief van JanWillem Drijver
en Josée van der Staak van Galerij
Amare."Laten we deze lustrumvie-
ring KZV beginnen met hen in het
zonnetje te zetten. Zij zijn in 2006 vol
enthousiasme en met een bepaald
idee aan dit project begonnen.
In de loop der tijd zijn het bestuur en
de deelnemers van KZV echter een
andere koers gaan varen dan de initi-
atiefnemers in gedachten hadden. Dit
heeft ertoe geleid dat eind 2008/begin
2009 zij afscheid namen van het be-
stuur. KZV richt zich in hoofdzaak
op professionele beeldende kunst en
vormgeving , fotografie en audiovisu-
ele kunst. Met als doel: deze kunst-
vormen toegankelijk(er) te maken
voor een breed publiek. Het concept
dat KZV hiervoor ontwikkeld heeft is
dat op iedere KZV (dus 4x per jaar) de
exposerende kunstenaar/vormgever/
fotograaf/animator aanwezig- is om
een ontmoeting tussen de kijker en
het kunstwerk te bewerkstelligen/te
stimuleren. Een vorm van kunstedu-
catie dus! Voor de ene bezoeker leidt
dit tot verdieping en voor de ander
tot een eerste echte kennismaking
mét en beleving van het kunstwerk.
En dan heeft KZV haar doel bereikt.
Na 5 jaar mogen we concluderen, uit
reacties van bezoekers en deelnemers
en de aanhoudende en groeiende be-

langstelling van de bezoekers, dat dit
concept geslaagd is en zijn vruchten
afwerpt! We hebben het dan over de
kunstintrinsieke doelen. De instru-
mentele doelen waar de politiek het
graag over heeft als het gaat over
kunst, zoals economische groei, toe-
name toerisme etc. vindt KZV mooi
meegenomen maar dit is niet haar
doel', aldus Will(emijn) Colenbrander
die haar toespraak besloot met een
uitspraak van Joseph Beuys: De kunst
maakt het mogelijk de paden van
het eenzijdige denken te verlaten en
nieuwe samenhangen te ontdekken.
Hierna gaf de voorzitter het woord
aan dichter Ü , die nadat hij zijn gou-
den zeepkist had beklommen, het
publiek onthaalde op een selectie van
zijn afhaalpoëzie gedichten. Menig ge-
dicht ontlokte aan de toehoorder een
lach en dichter Ultsje kreeg een warm
applaus voor zijn luisterrijke gedich-
ten. In de korte voorbereidingstijd
die hij had voor deze avondpresenta-
tie schreef hij toch nog een speciaal
gedicht voor KunstZondagVorden
waarmee hij zijn performance ein-
digde: "Gaat heen en verwondert
u" (zie voor volledige tekst www.
kunstzondagvorden.nl). Terwijl een
deel van het publiek zich laafde aan
de kunstwerken, de gesprekken met
kunstenaars/vormgevers/galeriehou-
ders, de hapjes en drankjes, waren er
ook moedigen die gehoor gaven aan
de uitnodiging de interactie aan te
gaan met de monumentale objecten
van beeldend kunstenaar Floris Bras-
ser die in het kader van de lustrum-
viering KunstZondagVorden in het
hart van Vorden geplaatst zijn. Dat
deze beelden de zintuigen prikkelen,
werd duidelijk door de opgewonden
kreten en soms ook wat angstige blik-
ken van de mensen die deze beleving
aangingen. Met mentale steun van de

kunstenaar bereikten zij de top en
keken zo vanuit een ander perspec-
tief naar o.a. de sfeervolle kerstboom
en hun dagelijkse omgeving. Publiek
en kunstenaars/vormgevers/galerie-
houders togen na een geslaagde ope-
ningsavond huiswaarts om zich voor
te bereiden op de rest van het week-
end: de route langs ateliers en gale-
ries in Vorden-dorp en buitengebied,
waar KunstZondagVorden voor staat.
Ditmaal had het publiek twee hele da-
gen de tijd om kennis te maken met
een grote diversiteit aan hedendaagse
beeldende kunst en vormgeving: van
abstracte en figuratieve schilderijen
en tekeningen tot beelden in brons,
steen en hout, van organische en ge
ometrische sculpturen tot fotografie
en sieraden en van glaskunst en ke-
ramiek tot speelse objecten in diverse
materialen.
En daar werd wederom door een
groot publiek gretig gebruik van ge-
maakt. De lustmmtentoonstelling in
ABN/AMRO werd in het KunstWee-
kendVorden door ruim 130 mensen
bezocht. Dichter Ü declameerde de
door het publiek gekozen gedichten
vanuit zijn Afhaalpoëziekiosk. De
bezoeker volgde met grote aandacht
zijn voordracht en menigeen ging
over tot de aankoop van het voor-
gedragen gedicht. Daarna vervolgde
het publiek zijn gekozen kunstroute
in Vorden-dorp of -buitengebied of
gingen de confrontatie aan met de
beelden van Floris Brasser. Bestuur
en deelnemers KZV kijken terug op
een zeer geslaagde Lustrumviering.
De lustrumtentoonstelling KZV in
ABN/AMRO en de beelden van Floris
Brasser zijn nog tot en met 6 janu-
ari 2012 te bezichtigen. De volgende
KunstZondagVorden vindt plaats op
11 maart 2012. Voor meer informa-
tie: www.kunstzondagvorden.nl

Bruisende bijeenkomst
Vorden - Donderdag vond alweer de negende bijeen-
komst plaats van het Vordens Ondernemerscafé. De
leden werden ditmaal verrast op een feestelijke aan-
kleding. Voorzitter Martien Pater stond even stil bij
het afgelopen jaar voor het Ondernemerscafé.

Het is een succesvol jaar geweest en het Ondernemerscafé
gaat komend jaar op dezelfde voet verder. Elke derde don-
derdag van de maand zal een nieuwe maaltijdbijeenkomst
plaatsvinden voor lokale ondernemers met dan weer een
spreker en dan weer iets interactiefs en daardoor steeds
opnieuw verrassend. Deze keer had Brasserie Lettink een
koud en warm hapjesbuffet verzorgd en dat paste precies
bij de aangekondigde champagneproeverij. Paul Brasz en
zijn vrouw Carla uit Zutphen hadden een keur aan flessen
meegenomen. In een opbouwende volgorde schonken zij de
gasten kleine glaasjes om de verschillen te kunnen proeven.
Paul heeft ook het hele proces van champagnes maken uit-
gelegd en laten zien wat het verschil is met gewone wijn
produceren. Hij vertelde met verve en enthousiasme over
zijn passie voor de mousserende wijnen. Tijdens het eten
werden tevens schaatsgedichten voorgelezen. Het was een
winterse gezellige bijeenkomst. Ook in het nieuwe jaar ver-
zorgt het Ondernemerscafé maandelijks in samenwerking
met Brasserie Lettink een avond voor ondernemers om el-
kaar te ontmoeten. Nieuwe leden zijn nog steeds welkom en
kunnen zich melden via c.smeerdijk@chello.nl

GEN D A V O R D E N
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-

wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

• Kaartclub 's maandagmiddags en bingo woensdags-
smiddags in Dorpscentrum.

DECEMBER
21 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
22 PCOB Kerstbijeenkomst in het Stampertje
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
29 Klootschietgroep de vordense pan
KUNSTAGENDA VORDEN
t/m 6 januari ABN AMRO Lustrumtentoonstelling
KunstZondagVorden
t/m 6 januari Beeldemde kunst in centrum Vorden
• Vanaf 3 december Galrij Amare schilderijen, tekenin-
gen etc. Josee van der Staak
21 december theaterproject Laatje verwonderen

Verhuizing De Beekdelle
naar Warnsveld
Vorden - Afgelopen donderdag
zijn 14 van de in totaal 18 psy-
chogeriatrische cliënten van de
Sutfene locatie De Beekdelle in
Vorden naar de eerste etage van
het zorgcomplex "Den Bouw" aan
het Abersonplein 9 in Warnsveld
verhuisd. De overige vier cliënten
verhuizen op een later tijdstip.
Om de cliënten zo min mogelijk
last te laten ondervinden van de
drukke verhuisdag, gingen zij
een dag uit met de paardentram.

Sutfene krijgt een permanente locatie
op Den Bouw. Cliënten die daar nu
naartoe verhuizen, krijgen de keuze
om in de toekomst te verhuizen naar
"Boerenzorg" aan de Dollemansstraat
in Baak. Cliënten die liever op Den
Bouw in Warnsveld wonen, kunnen
daar blijven. Volgens planning wordt
in juni 2013 Boerenzorg in Baak op-
geleverd. Hier worden kleinschalige
woonvoorzieningen met een lande-

lijk karakter gerealiseerd. Boerenzorg
zal in de toekomst plek bieden aan
26 psychogeriatrische cliënten en is
vooral bedoeld voor mensen die hun
hele leven buitenaf hebben gewoond.
Ook na de verhuizing naar Baak, zal
de psychogeriatrische afdeling op
Den Bouw blijven bestaan.
De Beekdelle is in februari 2006 ge-
start als noodvoorziening voor 24
psychogeriatrische cliënten in Vor-
den. Hoewel het in eerste instan-
tie de bedoeling was om definitieve
huisvesting op te zetten in Vorden,
is Sutfene hierop teruggekomen. Dit
jaar is ook Sensire gestart met psy-
chogeriatrische zorg in Vorden, waar-
door er met de bouw van definitieve
huisvesting van Sutfene in Vorden
sprake zou zijn van overcapaciteit.
Niet alle 24 cliënten verhuizen mee
naar Warnsveld. Enkele cliënten die
graag in Vorden wilden blijven, zijn
in goed overleg met Sensire naar hen
overgedragen.



'Kleuterjufleukste beroep wat er is'

Maria Haanappel neemt afscheid basisschool dorp

Maria temidden van haar kleuters

Vorden - 'Ik mij straks vervelen? Ik kan wel drie levens hebben: tuinieren
(bloemen en de moestuin), koken, bakken , braden. Bovendien hebben
we vijf katten, kippen en een haan. Ik zal mij straks zeker niet vervelen',
zo zegt Maria haanappel die na 34 jaar als kleuterjuf op de openbare
basisschool dorp te hebben gewerkt, de school gaat verlaten.

Niet vrijwillig, want per l juli 2012
kan ze eigenlijk pas met pré-pensi-
oen. Daarover zegt ze: 'Vanwege de
krimp heeft de basisschool op dit mo-
ment niet voldoende leerlingen om
twee kleutergroepen te handhaven.

In overleg met de overkoepelende
Stichting IJsselgraaf kan ik nu nog
een half jaar als kleuterjuf in Does-
burg aan de slag. Daar verheug ik mij
zeer op, want ik ben daar geboren en
getogen', zo zegt Maria Haanappel.

Haar plek in de kleuterklas op de ba-
sisschool wordt de komende tijd in-
gevuld door een 'leraar in opleiding'.
En dat kost IJsselgraaf geen geld, van-
daar', zo zegt Maria lachend.
Ze omschrijft zichzelf als een vrouw
die nooit stil kan zitten. Om toch
enige rust in haar doen en laten te
brengen, volgt ze momenteel bewe-
gingsoefeningen (en yoga) bij Tai- Chi
in Eefde. 'Heel prettig om te doen,
het geeft inderdaad enorme rust',

zo zegt 'bezige bij' Maria. Ze wist op
jonge leeftijd al heel snel dat ze 'la-
ter ' kleuterleidster wilde worden. 'Ik
kom uit een gezin met acht kinderen.
Ik was een nakomertje. Mijn zussen
moesten al vroeg aan het werk, ter-
wijl ik verder mocht studeren en
daar heb ik dankbaar gebruik van ge-
maakt. De kleuterkweekschool heb
ik in Arnhem gevolgd. Een bewuste
keuzen. Kleuters brengen je in een
bepaalde sfeer, ze vertellen van alles,
kunnen fantaseren, heerlijk om mee
om te gaan. Je ziet ook duidelijk de
verschillen, de jongens houden zich
het liefst met constructie- materiaal
bezig. Meisjes zijn daarentegen veel-
zijdiger, die knutselen, bouwen en
tekenen graag.
Als moeder en thans als oma, heb ik
natuurlijk het voordeel dat ik kleu-
ters snel kan doorgronden, ik begrijp
ze eerder. Waar ik mij wel aan stoor
is dat de kleuters al vanaf begin no-
vember met de komst van Sinterklaas
worden geconfronteerd. Ze zien het
in de winkels, thuis wordt er over
gesproken en dat geeft toch een be-
paald spanningsveld. En zo'n periode
van vier weken is veel te lang. Als de
Sint eenmaal is gearriveerd dan valt
de spanning gelukkig weg. Op school
proberen we in de periode voor de
komst van de Sint ook zoveel moge-
lijk voor ontspanning te zorgen', zo
zegt Maria Haanappel.
Na het behalen van de hoofdakte in
Leiden, woonde Maria een aantal ja-
ren in Rijnsaterswoude, waar ze de
peuterspeelzaal oprichtte. Bovendien
werkte ze er zeven jaar. Na de ver-
huizing naar de Achterhoek, waar ze
op verschillende kleuterscholen een
poosje als invalskracht werkte, kwam
ze naar Vorden, waar ze binnen drie
maanden werd aangesteld als hoofd-
leidster van kleuterschool 'Het Kwet-
ternest', dat later bij de basisschool
dorp werd 'aangetrokken'. Ik heb in
die tijd fijn samengewerkt met de
andere kleuterjuf, Cokkie Letterie, de

echtgenote van beeldhouwer Frank
Letterie', zo zegt ze. Terugkomend op
haar kleinkinderen vertelt Maria in
geuren en kleuren over de 'bijzonder-
heden' van haar peuters/kleuters.
Ik weet nog goed toen onze klein-
dochter van anderhalf, die in de gro-
te stad woonde, met haar ouders bij
ons in Vorden op bezoek kwam en
zij voor het eerste van haar leven op
blote voeten door het gras liep. Gras
kende ze niet, prachtig haar reacties
te zien. Trouwens de kleinkinderen
vinden het hier heerlijk. Schomme-
len, met de bolderkar rondrijden,
besjes plukken. Nee hoor, je hoeft
ze echt niet mee te nemen naar
een pretpark', zo zegt Maria in haar
woonboerderij 'Rouwenhorst' onder
de rook van Hackfort. 'Weet je waar
het woord 'Rouwenhorst' van Is afge-
leid? 'Rouwen' betekent 'arme grond'
en 'horst' is een beschutting van bos',
zo doceert de kleuterjuf!

Op de dorpsschool deed Maria nog
meer. Zo was de maandagmiddag
destijds ingeruimd voor lesgeven aan
groep 4 en op vrijdagmiddag gaf ze
een poos 'handvaardigheid' aan alle
groepen van de school. Ze bewaart
goede herinneringen aan het 150 ja-
rig bestaan van de dorpsschool. 'Er
kwamen toen heel veel generaties
naar de reünie. Een bewijs hoe be-
langrijk een school in een dorpsge-
meenschap is', zo zegt ze. Ook kijkt
ze met een goed gevoel terug op het
175 jarig bestaan, toen Henna ter
Vrugt- Tiessink met assistentie van
Maria een fotoboek maakte, getiteld
'de dorpsschool 1985-2010 in beeld'.
Woensdagmiddag 21 december orga-
niseert de openbare dorpsschool van
15.00 tot 17.00 uur (in school) een re-
ceptie voor Maria Haanappel. Op haar
beurt trakteert Juf Maria de school
op maandag 9 januari en vrijdag 13
januari op een excursie op het land-
goed Hackfort. Dit in samenwerking
met Natuurmonumenten en IVN.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Warm onthaal voor Ot en Sien

Als argeloze lezer opende ik
zaterdagochtend welgemoed
mijn krantje en ontwaarde twee
krantenkoppen naast elkaar:
"Afscheid van André Baars in
Bronckhorst" en "Bronckhorst
12 miljoen euro lichter". Toen in
daarbij ook nog las dat deze 12
miljoen volgens diezelfde André
Baars geen invloed zou hebben
voor de inwoners van Bronck-
horst omdat deze uit de algemene
middelen worden betaald was het
gedaan met mijn weekendrust.

De volgende feiten op een rijtje:
De gemeente Bronckhorst betaalt
EUR 12 miljoen schadevergoeding
aan projectontwikkelaars omdat zij
een bouwplan van 230 nieuwbouw-
woningen schrapt. Deze schade-
vergoeding kost de gemeente per
inwoner 12 miljoen: 38000 inwo-
ners = EUR 320,- per inwoner (een
modaal gezin is EUR 1280,- kwijt)!!
Daarnaast dreigt een claim van nog
l projectontwikkelaar. Deze schade-
vergoeding gaat (in tegenstelling tot
de in slaap sussende woorden van
de verantwoordelijk wethouder) een
enorme impact krijgen op de financi-
ële huishouding van onze gemeente.
Hier gaan wij tot in lengte van jaren
last van houden.

DE VOLGENDE VRAGEN
BORRELEN OP:
Op welke manier is dit bedrag tot
stand gekomen. Hebben de project-
ontwikkelaars de gronden al gekocht,
hebben zij al EUR 12 miljoen geïnves-
teerd of gaat het slechts om gederfde
winst?.Waarom de projectontwikke-
laars niet gewoon laten bouwen ??
(zij gaan heus geen woningen voor
de leegstand bouwen).

DE VOLGENDE VERMOEDENS
RIJZEN:
Er is in de onderhandelingen met de
projectontwikkelaars enorm geblun-
derd. Waarschijnlijk hebben alle po-
litieke partijen in de gemeenteraad
boter op hun hoofd (waarom is er an-
ders geen enorme oppositie gevoerd
??). Er wordt heel veel informatie on-
der tafel gehouden. Wat kun je an-
ders met deze EUR 12 miljoen doen:
Onze openbare voorzieningen in
stand houden (zwembaden, biblio-
theken); Onze ouderen, zieken en
gehandicapten op een fatsoenlijke
manier blijven ondersteunen (Niet
bezuinigen op de WMO); Kleinere
scholen openhouden etc, etc.

Ik vind dat de burgers recht hebben
op een uitvoerige uitleg door de ge-
meente (middels roadshows langs de
verschillende dorpen) waarbij aange-
geven zal moeten worden waarom
tot dit (vooralsnog-onzalige) besluit
is gekomen en wat het alternatief is
(eventueel gevolgd door een correc-
tief referendum onder de bevolking).
Daarnaast zal er een onafhankelijk
onderzoek moeten komen naar de
verantwoordelijken in deze kwestie.
Het kan niet zo zijn dat een relatief
kleine gemeente als de onze dergelij-
ke enorme schadevergoedingen moet
betalen. Er heeft iemand veel te veel
risico genomen op kosten van de ge-
meente (en is daarbij waarschijnlijk
onvoldoende gecontroleerd !!)
Het lijkt mij dat de gemeenteraad
vooralsnog het besluit om tot een
schadevergoeding over te gaan be-
vriest en in overleg gaat met haar
inwoners.

Hans Moor,
Nieuwstad 51, 7251 AG Vorden.

Vorden - Enkele groepen peuters van SPSB peuterspeelzaal Ot en Sien
zijn met een eigen gemaakte kerststuk in een grote rieten mand en
een kaarsje naar de Wehme geweest.

De kerstmand werd weer blij ont-
vangen door de oudere bewoners.

Vol verwachting werd er naar de
peuters uitgekeken. Samen werden

er kerstliederen gezongen en vervol-
gens werden de peuters getrakteerd
op een lekkere kerstkrans en iets te
drinken.
Het was een uur vol echte kerstgezel-
ligheid voor jong en oud.

Kaarten voor de
Kadastrale Atlas Vorden 1832
Vorden - Op verzoek worden de kaarten die bij de Kadastrale
Atlas Vorden 1832 behoren en op de CD- ROM staan, ook als
papieren kaarten beschikbaar gesteld.

Men kan deze set van 29 kaarten kopen bij de Bruna.

Gelderlandshow Wychen
Konijnen: Groot Lotharinger: H. Borgman-
Berenpas IxF, 2xZG, IxG; Franse Hangoor: R.
Bruinsma IxZG, 2xG, Bram Brüinsma IxG;
Witte Nieuw Zeelander: H. Bolwiender 2xF,
3xZG; Gele van Bourgondie: W. Boersma
3xZG, IxG; Rode Nieuw Zeelander: G. Lense-
link 2xF, IxZG
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€18.990,-
BUTELUNfi VANAF € 112,- PER MAAHO

WWW.HERWERS-RENAULT.NL

RENAULT
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HERWERS RENAULT
DOETINCHEM NIJVERHEIDSWEG 21
HENGELO (GLD) KRUISBERGSEWEG 8
NEEDE HAAKSBERGSEWEG102
ZEVENAAR KELVINSTRAAT 2

TEL. (0314)327202
TEL. (0575) 46 22 44
TEL. (0545) 28 00 00
TEL. (0316)523523 RENAULT
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Vraag naar de voorwaarden en meer tntomabe bij Kenau» dealer Herwers Adlepenocle Salon de Promoten, sti

Genoemde vanafprijs Mégane a € 18.990. Is gebaseerd op de berutneverste De Megane Estate ENERGY dCi i
aangegeven netto bk|teNing « berekend op basis van de <2% schaal. Getoonde modellen Minnen afwijken van het actiemodel Genoemde pcltien «Ind. ttw en bom Fxci v«wi|deringsDt)*age. leges en kottafl rifkttar n

Staatstateniactie op RenguH.nl en/o( waag uw Renault dealer, U ontvangt een 1/5 Staatslot /onder Jackpot voor de trekking van 10 januari 2012 bij berook aan de offtdeie Ranault showroom tljdent de actlepehode Maimi
decembet 2011. Niet compteel ingevutde vouchers vallen buiten deelname actie Et worden geen Staatskrtan verstrek! aan personen onder de 1B jaar Bullen het 1/6 Staatstot wordt uit alle inojetoverde voucfiefi ook «én winnaar van de

trekking van 10 januari 2Q l ? Over de actie is geen correspondentie mogetijk, de winnaar van de Renaufl Twtngo wordt ultertl|k 31 januari 2012 bekend gemaakt en door Renault geïnformeerd over levering van de auto. Twingo tijdebjk
Genoemde pr(|s is mei. M w en bpm F«l. verwijderingsbiidraoe, leges en kosten rkjktaar maken. Op elke nieuwe Renault geldt een rabrteksQaranrJe nn minimaal 2 f 12 jr. ptaatwerkgaiantie Drukfouten, wetswipolnaen voarbetlouden l

Min./max. verbruik: 3,4-7,71/100 km. Resp. 29,4-13,0 km /l. C0? 90-178 g/km.

€ 7990, . e n C I w a t 10 990,- is
l I I I ' , ! • . i .'. , : • ' . • , ' f.', : n •

m minimaal 2 ft. 12 |r pteBtworkoarantto. Bwtragen t\
fit en/of huisadres Zo lang de voorraad sireKl en tegen Inlevering van een vdtodkg ingevuWe w

nt Ie wt)ïioen ot te beëindigen V
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3 af ki|k op tenautl

Renault

Let op! Geld lenen kost geld

3e*oeK onze \

www.garageteerink.nl

GARAGEBEDRIJF

TEERINKsv
Garagebedrijf Teerink wenst u

fijne feestdagen

Voor u ruim

occasions
op

voorraad!
Garagebedrijf Teerink B.V. Boeninksteeg 14, Doetinchem 0314-324453

CAFÉ DE TDL

Woensdag 28 december
Live muziek:
Moonyard

. Keuenborgsewegl,

, \AAAw.cafedetol.nl

IET KACIEITJE
BETAALBARE EN EXCLUSIEVE

KACHELS EN HAARDEN
houtkachels gaskachels speksteenkachels pelletkachels

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 -17 23 61 00

Kerkhoflaan 11, 7251 JW Vorden

van 11 tot 17 uur

Vraag naar de voorwaarden

Lekker relaxen bij kaarslicht op de bank of in een

comfortabele fauteuil... De wintermaanden brengen

veel warmte en gezelligheid in huis. Bij Helmink zijn

de toonzalen weer sfeervol in kerststemming gebracht

en staan bol met de laatste meubeltrends.

Kom tijdens de kerstshow maar eens kijken

om inspiratie op te doen voor een

eigentijdse inrichting van

uw woning.

HELMINK CBW-rrbmtf, ,
wonen l vorden

Zutphenseweg 24, 7251 D K Vorden
Tel. 0575 55 15 14 Email: info@helminkwonen.nl
www.helminkwonen.nl Twitter: @helminkwonen

SFEERVOLLE KERSTSHOW VAN 26 T/M 31 DECEMBER Helmink maakt het mooier bij u thuis
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Een selectie uit ons ruime
aanbod occasions

VOO
MEER AANBOD-

WWW.HERWERS NL

WHHmH^^ ,̂3«l

Audi A3 1.6 Ambiente
Bordeaux Rood nov 2000
167.709

normale prijs 4.950

Meeneempri js ó • «J D U

Renault Clio 1 4 16V
Dynamique GrisAgathe
nov-04, 52.394

normale prijs 5.950

Meeneemprijs 4. SDU

P Citroen C4 Berline 1.6
16v Ligne Ambiance, Rood
Metallic apr-06 101.278

normale prijs 7.450

Meeneemprijs D. HOU

Renault Twingo 1.2 16v
Authentique, Blue Extreme
aug-09 41.616

normale prijs 6.950

Meeneemprijs D • «f DU

Peugeot 308 1 6 Vti XS
5D "
Silver 19-05-08 41.357

normale prijs 11.850

Meeneemprijs lU.öDU

Kia Sportage 2 O
CVVTAdventure 4WD
Satijn Silver jan-06 124.019

normale prijs 10.950

Meeneemprijs O • / OU

Mazda 3 2.0 Sport
Executive
Zwart Metallic jan-05 92.907

normale prijs 9.950

Meeneemprijs O • 4DU

Nissan Micra 1.2 Acenta
Cornflower Blue mrt-03
99.181

normale prijs 4.450

Meeneemprijs O • SDU

Nissan Almera Tino 1.8
Comfort
Alpine Green jan 02 96.883

normale prijs 4.950

Meeneemprijs ó • «f DU

Mazda 6 Sport 2.0 CiTD
Executive
Grijs Metallic sep-04 136..228

normale prijs 9.950

Meeneemprijs 7.950

Bij Herwers worden alle gebruikte auto's vooraf streng
gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

KRUISBERGSEWEG 8 HENGELO GLD • TEL. (0575) 46 22 44
WWW.HERWERS.NL

STOBBEN VERWIJDEREN?
Wij kunnen u helpen

Voor meer info kijkt u op www.loonbedrijfhaaring.nl
of belt u 0575-467361

HAABINC HENGELO (G)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^y

Loon- en grondverzetbedrijf

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

Allv A Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening,

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen

Hoogstraat 42 7227 NJ Toldijk tel. 0575 - 452047

Re(atie- en inöi^iöuefe therapie in
Voor relatie therapie: om je relatie te redden of op te waarderen. Met behulp van
de nieuwste methode: EFCT, emotionally focused couple therapy. Deze thera-
pie heeft een hoog succesgehalte! Wacht niet tot het te laat is. Voor relaties
die op springen staan, maar ook voor een ingedut huwelijk. Om je leven met je
partner weer op te laten bloeien .

Ook voor individuele therapie: om sneller uit een burnout te raken, om weer
meer plezier in je leven te hebben. Met de eclectische methode, toegepast op
jouw problemathiek en jouw persoon.

Mar ga Jansen, praktijk voor psychosociale therapie
Rozenstraat 17a, Baak • Tel. 0575-441569
www.praktijk-margajansen.nl • mmjansen@hccnet.nl
Afspraken 's avonds ook mogelijk. Lid LVPW

Duurzaam vakmanschap

Arka Schilderwerken

Fresiaweg 10 . A.̂ TPV?
7021WTZelhem ^(^®/® ̂

^ j* Alt^
^P1

Mob. 06 52601834

Mob. 06 16804551
Internet: www.arka-schilderwerken.nl
Email: info@arka-schilderwerken.nl

„4. Binnen- en buitenschilderwerk

A Wandafwerking

M Renovatie en onderhoud

A Qlaswerkzaamheden

r
l V

BanenContact

Het actuele vacature-

aanbod bij u in de regio.

Wekelijks in Weekblad

Contact, Weekblad Elna

en de Groenlose Gids.

Weevers Grafimedia

www.webpaper.nl

BRANDWEER

Als er brand uitbreekt...
a. Pak ik mijn dierbaarste foto's en sieraden.

b. Bel ik de brandweer en wacht rustig af.

c. Pak ik de sleutel en vlucht het huis uit.

onederlandse
brandwonden
stichting

Doe de test op
www.watdoejijbijbrand.nl

live muziek bij

Kerkstraat 3, Vorden

Laatste keer dit jaar:

THE PIANO HOUSE
op 23 december vanaf 21.00 uur
in de grand bistro de rotonde!

Het ultieme moment om
iedereen een vrolijk
kerstmis te wensen!

VIP band is te koop op deze avond.
Kom je met je sportteam of collega's

dan ontvang je 10% korting op deze VIP band!

Wij wensen iedereen een goed en
smakelijk kerstfeest en een gezond,

gelukkig en liefdevol 2012!

Wendie en Thomas & Team Grand bistro de Rotonde

Wij wensen iedereen fijne feestdagen

en een gelukkig 2012

(Bouwbedrijf Jos Schroef)
Vorden
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afvalvrij 2012. Dat is slim)"
voordelig én makkelijk!

Minder afval bespaart grondstoffen,
kosten en energie. Doet u mee? 10 goede
voornemens om afvalvrij het nieuwe jaar
in te gaan:

^ Minder voedsel weggooien. Dat kan door zorg-
vuldig in te kopen, op maat te koken en voed-
sel goed te bewaren. Per persoon kunt u zo
maar liefst 30 kilo afval per jaar vermijden.

(^ Een papiersticker op de brievenbus. Een nee/
ja of nee/nee sticker tegen ongeadresseerd
drukwerk spaart veel papier. De stickers zijn te
bestellen bij MailDB (0900 20 25 095, 25 cent
per minuut), of www.bronckhorst.nl of af te
halen bij het gemeentehuis.'

O Neem uw eigen boodschappentas of krat mee
bij het winkelen. Dat bespaart plastic tasjes en
vaak kosten.

Afval Breng Punten
Let op: het Groendepot in Steenderen is op
zaterdag 24 december gesloten. Op maandag
26 december, Tweede Kerstdag, zijn de Af-
val Breng Punten in Doetinchem en Zutphen
gesloten. In de week tussen Kerst en Oud &
Nieuw is het naar verwachting extra druk bij
de Afval Breng Punten. Houd rekening met
langere wachttijden of probeer uw bezoek op
een ander moment te plannen.

Dank u
wet *>or u«

Inzameling met Kerstmis
Op maandag 26 december. Tweede Kerstdag,
wordt er geen afval aan huis opgehaald. De in-
haaldagen vindt u op uw afvalkalender en op
www.berkelmilieu.nl. Plaats ook op de inhaal-
dag uw container om 07.00 uur aan de weg.

Kerstbomen
Op woensdag 4 januari worden de kerstbo-
men weer ingezameld en het vuurwerkafval
opgeruimd. Zie voor meer informatie de ge-
meentepagina's elders in Contact.

Q Nog bruikbare spullen naar de kringloopwinkel
brengen of ze op laten halen. De kringloopwin-
kel biedt ook verrassend veel winkelplezier.

£$ Repareer uw spullen in plaats van ze weg te
gooien. Weggooien is toch zonde?

^ Afval scheiden. Benut de mogelijkheden die
er zijn om gft, papier, kunststof verpakkingen,
glas, textiel etc. te scheiden. Zo bespaart
u CO2-uitstoot en zorgt u voor behoud van
grondstoffen.

QGooi kapotte elektrische apparaten niet weg,
maar lever ze in. Inleveren kan gratis daar
waar u een nieuw apparaat koopt of bij de Af-
val Breng Punten. Elektrische apparaten horen
niet bij het restafval.

Q Lever spaarlampen apart in. Spaarlampen be-
sparen veel energie en gaan lang mee. Spaar-
lamp kapot? Lever de lamp dan gratis in bij

OVERLAST BIJ EXTREEM WINTERWEER
Sneeuw en gladheid kunnen voor winterse ongemakken zorgen.
Ook de inzameling van het huishoudelijk afval kan bij extreem winterweer
problemen ondervinden. Soms kunnen de inzamelwagens niet alle straten
veilig bereiken. Houd daarom bij zeer zwaar winterweer rekening met het
uitvallen of verschuiven van inzamelingen. Ook na het inzetten van de
dooi kunnen problemen optreden: door opdooi kunnen wegen in het
buitengebied dan slecht toegankelijk worden of zelfs afgesloten worden.
Ook dit kan zorgen voor wijzigingen in de inzameling.
Via www.berkelmilieu.nl leest u alle actuele informatie over de
dienstverlening deze winter.

Containers afgesloten
rond Oud & Nieuw
Op zaterdag 31 december (Oudejaarsdag)
worden er containers op de milieuparkjes
afgesloten i.v.m. het afsteken van vuurwerk.
Plaats niets naast de containers om brand-
gevaar te voorkomen. Op maandag 2 janu-
ari gaan de containers in de loop van de dag
weer open.

de Afval Breng Punten of chemokar. Kapotte
spaarlampen en andere energiezuinige lampen
horen niet thuis bij het restafval of in de glas-
bak.
Frituurvet inleveren. Na de feestdagen ge-
bruikt frituurolie of -vet over? Lever het in af-
gesloten fles of flacon (bijvoorbeeld de oude
verpakking) gratis in bij een Afval Breng Punt.
Er wordt o.a. biobrandstof van gemaakt.
Kleding, textiel en schoenen wegbrengen naar
een textielcontainer. Ook versleten textiel is
welkom in de containers.

MEER INFORMATIE OVER HET VOORKÓMEN EN SCHEIDEN VAN AFVAL?
Kijk in uw Afvalkalender, op www.berkelmilieu.nl en www.afvalvrij.nl.
Of bel de Afval-lnformatie-Lijn van Berkel Milieu, telefoonnummer (0575) 545 646,
bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 16.00 uur.

Nieuwe tarieven
Afval Breng Punt

Met ingang van 1 januari 2012 gelden er
nieuwe tarieven op het Afval Breng Punt van
Berkel Milieu in Zutphen. Per bezoek betaalt
u met uw afvalpas voortaan een poorttarief
van € 12,50 voor de eerste 100 kg. ledere 20
kg die meer wordt gebracht, kost € 2,50 ex-
tra. Brengt u alleen schoon puin, dan betaalt
u op vertoon van uw afvalpas een poorttarief
van € 4,- voor de eerste 100 kg. ledere 20 kg
meer kost € 0,80.

Nieuwe afvalkalender
In november zijn de Afvalkalenders 2012
bezorgd. In de nieuwe afvalkalender vindt
u alle informatie over afvalscheiding en
-inzameling. De nieuwe kalender is per
1 december ingegaan. De afvalkalender is
gedrukt met bio-inkt op 100% recycled pa-
pier: uw oud papier!

De afvalkalender is adresgebonden; u vindt
hierop alleen de inzameldata die voor uw
adres gelden. Heeft u de nieuwe afval-

1 kalender niet ontvangen of bent u hem
i kwijt? Vraag dan kosteloos een nieuw
[ exemplaar aan bij Berkel Milieu of bekijk
* de kalender via www.berkelmilieu.nl.

VOORKOM VASTVRIEZEN
VAN DE INHOUD VAN
UW CONTAINERS
Bij (nacht)vorst kan de inhoud van met name
de groene container vastvriezen. U bent zelf
verantwoordelijk voor het zodanig aanbieden
van de container dat deze geleegd kan worden.
De medewerkers van de inzameldienst kunnen
containers niet handmatig ledigen.

UPS
• Houd de container tot het tijdstip van

aanbieden in de schuur of onder een afdak.
• Steek de inhoud met een schep of schoffel

los van de zijkanten. Doe dit wel voorzichtig,
want de container is vanwege de kou
kwetsbaarder dan anders.

• Houd bij huis de klep van uw container een
klein stukje open, bijvoorbeeld door een
stokje tussen klep en container te leggen.

• Stamp het afval niet aan.
• Laat nat GFT zoveel mogelijk uitlekken,

voordat u het in de container doet.
• Een dun laagje krantenpapier onderin de

groene container voorkomt vastvriezen.
Met mate gebruikt, geeft dit geen problemen
bij het composteringsproces.

• Gebruik speciale composteerbare zakken
om uw GFT in te verzamelen en te verpak-
ken. Deze zakken met het kiemplantlogo
zijn onder meer te koop bij de supermarkt.

Ook ondergrondse (restafval)containers kun-
nen bij zeer strenge vorst vastvriezen en zijn
dan tijdelijk niet bruikbaar. Een vervelend win-
ters ongemak. Probeert u het later op de dag
nogmaals, vaak is de container dan voldoende
opgewarmd en functioneert weer.

berkek

gemeente Bronckhorst

B»>|,

Meer weten over het scheiden van afval: www.afvalvrij.nl
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2. 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur (telefonisch tot 17.00 uur).
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur

(telefonisch tot 17.00 uur).
• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte
van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,
bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken.

Wij kunnen u hierbij beter van dienst

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen
voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden)

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Voorlichting/
communicatie en promotie, Dualisering,

Publiekszaken (dienstverlening),
Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,

Financien en belastingen, Afval en milieu,

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie

plattelandsontwikkeling, Recreatie en

toerisme

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur),

Wegen en groen, Verkeer en vervoer,

Werk en inkomen en Zorg

Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisatie,

Volksgezondheid, Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel.(0575)750384.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie, tel. (0575)
75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel.(0575)750250
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.

Drie genomineerden voor Bronckhorster 'Vrijwilliger
van het jaar'bekend
Tot 10 december jl. heeft iedereen
personen of groepen aan kunnen
melden die de titel 'Vrijwilliger van
het jaar' verdienen. Onlangs zijn de
drie genomineerden bekend ge-
maakt. Dit zijn in willekeurige volg-
orde:

Radio ideaal
Radio Ideaal ontstond ruim 20 jaar
geleden uit de creativiteit en het
doorzettingsvermogen van een
groepje lokale radiomakers. Na een
jaar voorbereidingen en veel papier-
werk werd op 1 5 december 1991
begonnen met uitzenden vanuit een
klein pandje aan de rand van de
gemeente Zelhem. Het grote succes
dankt Radio Ideaal vooral aan de
radiomakers die midden in de
samenleving staan. Alle 80 mede-
werkers bij Ideaal verrichten hun
werkzaamheden op vrijwillige basis.
Dat maakt Radio Ideaal bijzonder en
daarmee is zij genomineerd voor
Vrijwilliger van het Jaar.

Lieni Hendriksen
Lieni Hendriksen is ruim 25 jaar ac-
tief als vrijwilliger. Zij verricht vrijwil-
ligerswerk bij de Zonnebloem afde-
ling Zelhem. restaurant Zonnekamp
van Markenheem en voorheen ook bij

De vrijwilligers van 2010 die we tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie in het zonnetje zetten

stichting Welzijn Ouderen in Zelhem.
Ze heeft veel aandacht voor de mede-
mens en staat met liefde klaar voor
de bewoners. Lieni is een hardwer-
kende en betrokken topper. Tijd dus
om haar eens in het zonnetje te zet-
ten en daarom is Lieni de tweede ge-
nomineerde Vrijwilliger van het Jaar.

Zwembad In de Dennen
Mede door de inzet van vrijwilligers is
het zwembad In de Dennen in Vorden
jaarlijks klaar voor het zwemseizoen.
De enthousiaste vrijwilligers zijn
werkzaam in het bestuur, maar zijn

Beste inwoners en
ondernemers van
Bronckhorst,
In de afgelopen weken, na de bekendmaking van
mijn voordracht als burgemeester van Ermelo, heb ik veel leuke
reacties mogen ontvangen. De afscheidsreceptie is door velen van u
gebruikt om mij persoonlijk de hand te schudden. Dit was een prach-
tige ervaring. Hartelijk dank daarvoor.

Met veel plezier heb ik mijn wethouderschap in Bronckhorst invul-
ling gegeven. Dankzij uw medewerking zijn veel mooie zaken tot
stand gekomen. De gemeente staat er goed voor, maar er staan ook
flinke opdrachten voor de deur. Ik wens u allen veel succes deze
klus samen op te pakken. Bronckhorst
heeft laten zien in de afgelopen zeven jaar
samen met inwoners, bedrijven en orga-
nisaties op te trekken. Met deze geza-
menlijke inzet kunt u allen de uitdagin-
gen van de toekomst aan. Hiermee wens
ik u veel succes.

Groeten,

Gemeente op 2 januari om 10 uur open

f! II II

Tussen Kerst en Oud en nieuw is de gemeente gewoon open, tijdens de
normale openingstijden. Alleen op 2 januari zijn we in verband met een
nieuwjaarsbijeenkomst iets later open (dit geldt zowel voor het gemeen-
tehuis als de telefonische bereikbaarheid), te weten om 10 uur.

ook betrokken bij de zwem- en sport-
activiteiten tijdens het zwemseizoen.
Zij zorgen ervoor dat het zwembad
een eigen identiteit en sfeer heeft en
op een unieke wijze wordt beheerd,
zijn de spil bij het onderhoud van de
accommodatie en een werkgever
voor het personeel. De inzet van de
vrijwilligers is groot en dat wordt ge-
waardeerd. Daarmee is zwembad In
de Dennen de derde genomineerde.

Bekendmaking 'Vrijwilliger van het
jaar'
Wie 'Vrijwilliger van het jaar 2011'

wordt, maakt burgemeester Henk
Aalderink bekend tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente op
9 januari a.s, die plaatsvindt in het
gemeentehuis. De 'Vrijwilliger van
het jaar 2011' ontvangt naast de
eretitel een geldbedrag van € 250,-
Als de eretitel naar een vrijwilligers-
groep gaat, ontvangt de groep een
geldbedrag van € 500,- De andere
twee genomineerden krijgen een
geldbedrag van € 50,-.

Mevrouw M. van den Broek-Hans-
kamp, wethouder Seesing en de heer
Glandrup van de gemeente vormen
de commissie die op basis van de
vastgestelde criteria uit de inzendin-
gen drie genomineerden heeft gese-
lecteerd. Daarbij is onder andere ge-
keken naar de tijdsperiode dat het
vrijwilligerswerk is verricht, de ver-
scheidenheid en de omvang van het
vrijwilligerswerk.

Belang vrijwilligerswerk
Met deze verkiezing van 'Vrijwilliger
van het jaar' laten b en w hun waar-
dering blijken voor het vrijwilligers-
werk. De benoeming is een symboli-
sche prijs en de verkozen vrijwilli-
ger representeert alle vrijwilligers.

Ontwikkeling Dorpsstraat 1 in Vorden
In het voorjaar van 2012 start de ge-
meente met de herinrichting van het
centrum van Vorden. Parallel aan
deze werkzaamheden loopt de ont-
wikkeling van Dorpsstraat 1. De
voormalige schoolmeesterswoning
op dit adres ligt op een aantrekkelij-
ke plek in het centrum van het dorp.
De gemeente is eigenaar van het
pand en omliggende gronden en wil
de woning verkopen voor commer-
cieel gebruik. De toekomstige activi-
teit moet aantrekkelijk zijn voor Vor-
den en passen binnen de bestem-
ming 'centrumdoeleinden', waarbij
horecacategorie 1 is toegestaan. Om
de beste ondernemer te vinden voor
de locatie houdt de gemeente begin
2012 een marktselectie. Hierover
vindt u te zijner tijd onder andere

meer informatie op deze gemeente-
pagina's. Via een objectieve selectie
met EMVI (Economisch meest voor-
delinge inschrijving) wordt de toe-
komstige eigenaar met het beste
plan gekozen. B en w stelden vorige
week een verkoopwaarde van mini-
maal € 185.000,- k.k. vast met bijbe-
horende verkoopcriteria en markt-
selectieprocedure.

Gevonden en verloren voorwerpen?
Vanaf 1 januari 2012 kunt u hiervoor
bij de gemeente terecht
Wellicht bent u gewend dat u zich bij
de politie meldt als u iets gevonden
of verloren heeft? Vanaf 1 januari a.s.
ligt deze taak grotendeels bij de
gemeente! Dus heeft u een fiets of
tas gevonden, bent u een mobiele
telefoon, portemonnee of kostbaar
sieraad kwijtgeraakt? Doe uw melding
via www.bronckhorst.nl ->• Digitaal
loket. Hier vindt u een handig formu-
lier. Deze service is 7 dagen in de
week 24 uur per dag beschikbaar.
Tijdens kantoortijden kunt u uw
melding ook doen door ons te bellen
(tel. (0575) 75 02 50) of langs te komen.
Na uw melding hoort u van ons wat

tot* v*riortn?
Vraag het de gemeente

tot* g«vondtn?
Meld het de gemeente

Denkt u dat het gestolen ia?
Neem contact op

met de politie

we voor u kunnen betekenen en hoe
en waar u gevonden voorwerpen kunt
afleveren. Denkt u dat het een gestolen
voorwerp betreft, neem dan contact
op met de politie.



-Uit de raad —
Raadsvergadering 15 december
2011
Op 15 december jl. vergaderde de
gemeenteraad. Er is o.a. gesproken
over:

• Dekking ten behoeve van de uit-
voering Regionale Woonvisie
Conform de Achterhoekse Woonvi-
sie om een gezonde woningmarkt
voor de toekomst te realiseren in
de regio, schrapt de gemeente
Bronckhorst 230 nieuwbouwwo-
ningen. Dit leidt tot schadeclaims.
B en w hebben met de projectont-
wikkelaars overeenstemming be-
reikt over de hoogte van de claims
en vragen hiervoor financiële dek-
king aan bij de gemeenteraad van-
uit de algemene reserves. In totaal
is met de claims een bedrag ge-
moeid van ruim 12 miljoen euro.
Volgens berekeningen is dit be-
drag voor het schrappen van deze
nieuwbouwwoningen beduidend
lager, dan de schade die in de toe-
komst bekostigd zou moeten wor-
den voor het aankopen en slopen
van bestaande woningen. De raad

gaat akkoord met de dekking van
de 12 miljoen euro uit de algemene
reserves (voor: CDA, PvdA, Groen-
Links, D66 en GBB, tegen VVD).
Daarnaast wordt een motie aange-
nomen van het CDA en GBB waar-
mee de raad het college opdracht
geeft om te zorgen voor goede mo-
nitoring van de regionale woonvi-
sie en voortvarend in overleg te
treden met de andere zes Achter-
hoekse gemeenten over de invul-
ling van een herstructurerings-
fonds voor de Regionale Woonvi-
sie. Ook wil de raad in de risicopa-
ragraaf van iedere jaarrekening en
gemeentebegroting terug zien hoe
en waarvoor dit fonds wordt aan-
gewend en welke vorderingen zijn
ontstaan (voor: CDA, PvdA, Groen-
Links, D66 en GBB, tegen: VVD)

• Ontwikkeling HAVO-terrein
Vorden
De raad stelt unaniem het bestem-
mingsplan 'Vorden, Burg. Gallees-
traat 67-69' en de grondexploitatie
van het HAVO-terrein vast

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
2011, Tolstraat ong. Drempt'
De raad stelt het bestemmingsplan
'Buitengebied 2011; Tolstraat ong.
Drempt' ongewijzigd vast. (Voor:
CDA, VVD, PvdA (2), GroenLinks,
D66 en GBB. tegen: PvdA (2))

• Bestemmingsplan 'Dorpsstraat
20 en 22 Hummelo'
De raad stelt het bestemmingsplan
'Dorpsstraat 20 en 22 Hummelo'

gewijzigd vast. (Voor CDA, VVD,
PvdA, D66, tegen: GroenLinks en
GBB)
Bestemmingsplan 'Buitengebied;
Zaarbelinkdijk 4, Keijenborg'
Met algemene stemmen stelt de
raad het bestemmingsplan
'Buitengebied; Zaarbelinkdijk 4
Keijenborg' ongewijzigd vast
Kulturhus Drempt
In Drempt ligt het plan om een
multifunctionele accommodatie
(Kulturhus) te realiseren, waar
verschillende maatschappelijke
organisaties zich gaan huisvesten.
Dit zijn de scholen, het dorpshuis,
de voetbalvereniging, de biblio-
theek en de kinderopvang. De raad
stemt unaniem in met de bouw van
het Kulturhus met dependance en
de daarvoor beoogde financiering
van €3.257.000,-.

• Algemene subsidieverordening
Bronckhorst2012
De raad gaat akkoord met deze
algemene subsidieverordening
Bronckhorst2012

• Evaluatie vergadermodel
De raad stemt in met het uitprobe-
ren van een nieuw vergadermodel,
de zogenaamde Rondetafelge-
sprekken. Dit zijn informele ge-
sprekken tussen inwoners, raads-
en collegeleden, in aanvulling op
de al bestaande commissieverga-
deringen. Zo kunnen inwoners of
organisaties hun opvattingen of
ideeën over een bepaald onder-
werp kwijt aan de raadsleden. Als
de nieuwe vorm van vergaderen
bevalt, voert de raad deze perma-
nent in. De proef duurt drie maan-
den, zie elders op deze gemeente-
pagina's

• Diverse belastingverordeningen
De raad stemt unaniem in met de
aangepaste belastingtarieven en
heffingen voor 2012

• Evaluatie harmonisatie begraaf-
plaatsen
De raad nam kennis van de evalua-
tienotitie en stelt een krediet van
€ 92.800,- beschikbaar voor het
beheer van de begraafplaatsen.
Ook gaat hij akkoord met het
schrappen van deyergunning-
plicht voor het plaatsen van ge-
denktekens op graven in het kader
van deregulering en de verorde-
ningen hiervoor aan te passen

De heer Arno Spekschoor is geïnstal-
leerd als wethouder. Hij volgt hier-
mee de heer André Baars op, die per
16 december burgemeester van de
gemeente Ermelo is geworden. De
raad zette op gepaste wijze de schei-
dend wethouder in het zonnetje. Ook
nam de raad afscheid van de heer
Paul van Gog als gemeentesecreta-
ris. Hij blijft werkzaam bij de ge-
meente en is opgevolgd door de heer
Arne van Hout.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de
vergadering verwijzen wij u naar de
website van de gemeente (onder Be-
stuur en organisatie -* Vergader-
stukken ->• Gemeenteraad.) De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 26 januari 2012.

Inwoners kunnen aanschuiven bij
rondetafelgesprekken van de raad
Proef start in januari
De gemeenteraad wil graag meer
inbreng van u als inwoner bij onder-
werpen die op de politieke agenda
staan. Daarom start in januari 2012
een proef van drie maanden met
zogenaamde rondetafelgesprekken.
Dit zijn informele gesprekken tussen
inwoners, raads- en collegeleden, in
aanvulling op de al bestaande com-
missievergaderingen. Zo kunnen
inwoners of organisaties hun opvat-
tingen of ideeën over een bepaald on-
derwerp kwijt aan de raadsleden. Als
de nieuwe vorm van vergaderen be-
valt, voert de raad deze permanent in.

Hoe werkt het?
In twee gelijktijdige sessies vergade-
ren in de rondetafelgesprekken
raads- en commissieleden over
onderwerpen die voorbereid moeten
worden voor de raadsvergadering.
Het gaat vooral om onderwerpen die
van groot maatschappelijk belang
zijn of veel publieke betrokkenheid
kennen. U kunt als belanghebbende
spreken aan tafel. De sessies worden
gehouden in blokken van 45 minuten,
zodat gemakkelijk te zien is wanneer
een onderwerp aan de beurt is. Hier-
door kan de vergadering klantvrien-
delijk en efficiënt verlopen. De ronde-
tafelgesprekken zijn op de tweede
woensdagen van de maand en open

baar. Op de tweede donderdagen van
de maand vergaderen de commis-
sies Beleidsontwikkeling en Evalua-
tie en controle steeds gecombineerd.
Ook deze vergaderingen zijn open-
baar. In de commissievergadering is
ruimte om onderwerpen meer uit te
diepen, waardoor de raad zijn kader-
stellende en controlerende rol beter
uit kan voeren. De rondetafelge-
sprekken en commissievergaderin-
gen zijn tijdens de proef niet live te
volgen, maar u kunt de geluids-
opnames wel terugluisteren via
www.bronckhorst.nl.

Inwoners zijn van harte welkom!
De gemeenteraad vindt het belang-
rijk alle belangen mee te wegen bij
het nemen van besluiten en nodigt
u daarom van harte uit om aanwe-
zig te zijn bij een rondetafelge-
sprek. U kunt zich hiervoor aanmel-
den bij de Griffie van de gemeente,
via tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl. De spelre-
gels vindt u steeds bij de raadsin-
formatie op deze gemeentepagina's
en op www.bronckhorst.nl.

Op 28 en 29 december niet mogelijk rijbewijs
aan te vragen/af te halen
Een rijbewijs vraagt u aan bij de ge-
meente, maar wordt door de lande-
lijke Rijksdienst voor het Wegver-
keer (RDW) vervaardigd. Daardoor
kunt u het pas vijf werkdagen later
weer ophalen. Door werkzaamhe-
den aan de computersystemen van
de RDW kunnen zij naar alle waar-
schijnlijkheid op 28 en 29 december
a.s. geen rijbewijzen afgeven. Op die

dagen kunnen wij bij hen ook
geen rijbewijs voor u aanvra-
gen! Houdt hier svp rekening
mee, het is zonde als u voor
niets komt. De RDW verwacht
dat de systemen op 30 decem-
ber a.s. weer werken. Pas in
week 51 wordt duidelijk of de werk-
zaamheden bij de RDW definitief
doorgaan. Op www.bronckhorst.nl

Kerstboom- en vuurwerkafval-
inzameling op 4 januari 2012
Jeugd van Bronckhorst kom helpen
en verdien een extra zakcentje!
In 2012 wordt de kerstboominzame-
lingsactie weer gecombineerd met
een vuurwerkafvalinzameling. Ook dit
jaar vragen wij weer de medewerking
van de schoolkinderen in Bronck-
horst. Jullie ontvangen € 0,50 per in-
geleverde kerstboom. Ook voor elke
volle zak vuurwerkafval, die ingele-
verd wordt, ontvang je € 0,50. De spe-
ciale vuurwerkafvalzakken zijn dit
jaar weer te krijgen bij de basisscho-
len en de vuurwerkverkooppunten.

Op 4 januari a.s. kunnen schoolkinderen tussen 13.30 en 15.30 uur de kerst-
bomen en de zakken vuurwerkafval brengen naar:
Baak : speelplaats Bobbinkstraat
Halle : speelplaats Abbinkskamp
Hengelo : parkeerplaats oude gemeentehuis Raadhuisstraat/Schoolstraat
Hoog-Keppel: zwembad Hessenhal, Monumentenweg
Hummelo : parkeerplaats, Dorpsstraat 1
Keijenborg : parkeerplaats tegenover kerk, Pastoor Thuisstraat
Steenderen : Burgemeester Buddingh'plein
Toldijk : nabij speeltuin, Russerweg
Velswijk : speelplaats De Boomgaard
Voor-Drempt: parkeerplaats Dorpshuis, Kerkstraat 86
Vorden : oude zuivering, Het Hoge 65A
Wichmond : evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem : stationsplein en gemeentewerf, Kampweg 2

Door de grootte van de gemeente kunnen wij niet voorkomen dat in sommige
gevallen de afstand die de schoolkinderen moeten aflegggen, groot is. Wellicht
zijn in deze situatie ouders bereid hun kinderen te helpen.

vindt u de laatste informatie.
Kijk hier even op!



Oud en nieuw schadevrij
Binnenkort is het Oud en nieuw, een
mooie traditie. Ook u gaat misschien
de straat op om vuurwerk af te ste-
ken en elkaar goed jaar te wensen,
zoals zoveel mensen in Bronckhorst.
Helaas is er ook ieder jaar weer scha-
de na de jaarwisseling. Vorig jaar is in
Bronckhorst voor ongeveer € 17.000,-
schade veroorzaakt aan publieke
eigendommen. Er werden o.a. ver-
keersborden, afvalbakken en straat-
naamborden vernield. Verder zijn op-
vallend veel speeltoestellen vernield.
Allemaal zaken die we met gemeen-
telijke middelen weer moesten ver-
vangen. Het schadebedrag lag hoger
dan tijdens voorgaande jaarwisselin-
gen. Niet meegenomen in dit schade-
bedrag is de (vuurwerk)schade die
door particulieren is geleden. Natuur-
lijk willen we dat de schade dit jaar
minder is en zetten we hier verschil-
lende maatregelen voor in. We reke-
nen ook graag op u! Ziet u iets ver-
dachts of iemand die bijvoorbeeld
brand sticht of iets kapot maakt? Zie
onderaan in dit artikel hoe u dit kunt
melden. Ook voor het goed omgaan
met vuurwerk en incidenten vindt u
hieronder allerhande tips en regels.

Vuurwerk
• vuurwerk (ver)kopen mag in 2011

op: 29, 30 en 31 december
• vuurwerk mag verkocht worden

aan mensen van 16 jaar of ouder
• vuurwerk afsteken mag op 31 de-

cember vanaf 10.00 uur 's ochtends
tot 02.00 uur 's nachts (afsteken
voor oudejaarsdag is dus verbo-
den)

Illegaal vuurwerk
• koop vuurwerk alleen bij de gecon-

troleerde en goedgekeurde vuur-
werkverkooppunten. Deze zijn her-
kenbaar aan de poster op de deur

• bezit van illegaal vuurwerk is straf-
baar

Carbid schieten
Op 31 december vanaf 10.00 uur tot
1 januari 02.00 uur mag carbid wor-
den geschoten. De voorwaarden zijn:

• u maakt gebruik van bussen met
een maximale inhoud van 40 liter

• het carbidschieten vindt plaats bui-
ten de bebouwde kom op een af-
stand van ten minste: 100 meter
van woningen en 300 meter van ge-
bouwen en andere voorzieningen
waarin dieren verblijven

• het schootsveld bedraagt tenmin-
ste 100 meter en binnen dit
schootsveld bevindt zich geen pu-
bliek of andere personen en zijn
geen openbare wegen of paden

• degene die met carbid schiet,
neemt alle redelijkerwijs mogelijke
maatregelen om elk gevaar voor
mens en dier te voorkomen.

Hoe steekje vuurwerk veilig af?
• experimenteer niet zelf met vuur-

werk: maak vuurwerk nooit open!
• steek vuurwerk nooit los in jas-of

broekzakken
• trek kleding aan die tegen een

stootje of vonk kan (dus geen
nylon). En ook niet iets met een
capuchon

• lees de gebruiksaanwijzing van
> tevoren. In het donker kun je niet

lezen
• zorg dat siervuurwerk altijd stevig

en stabiel staat. Zet pijlen altijd in
een fles, half gevuld met zand. Sla
voor grote vuurpijlen een pvc-buis
in de grond

• zet vuurwerkpotten altijd klem
tussen twee stenen

• steek vuurwerk aan meteen aan-
steeklont, sigaret of sigaar. Gebruik
nooit lucifers of een aansteker

• steek geen vuurwerk uit je hand af
• steek weigeraars (vuurwerk dat

niet is afgegaan) nooit opnieuw aan
• zorg dat anderen minstens zes

meter afstand houden
• gooi nooit vuurwerk naar iemand

toe. Ook niet naar dieren!

Ruim alles weer op!
Klaar met afsteken? Ruim dan de
rommel op. Laat geen vuurwerk op
straat liggen. En helemaal geen vuur-
werk dat niet is afgegaan. Veel kleine
kinderen zoeken de volgende dag

Vuurwerk-
afval laten

liggen is
gevaarlijk

B en w gaan wekelijks twitterspreek-
uurhouden

naar vuurwerkresten en proberen die
opnieuw af te steken.

Bescherm je ogen met een vuur-
werkbril
Elk jaar lopen honderden mensen
ernstig oogletsel op door vuurwerk.
Je kunt je ogen beschermen met een
speciale vuurwerkbril. Die kun je
rond de jaarwisseling voor een paar
euro kopen bij veel opticiens of bij de
vuurwerkverkooppunten.

Houdt u een oogje in het zeil?
Een gezellige jaarwisseling maken
we met z'n allen. Ziet u iets ver-
dachts of iemand die bijvoorbeeld
brand sticht of iets vernielt? Meld dit
dan:
• bij spoed, bijvoorbeeld als u getuige

of slachtoffer bent van een misdaad
of een ongeluk, belt u: 112

• heeft het geen haast, belt u dan:
(0900)8844.

• wilt u anoniem blijven omdat u
bijvoorbeeld bang bent voor
vervelende reacties, bel dan Meld
Misdaad Anoniem (0800) 70 00

• voor meldingen die betrekking
hebben op de openbare ruimte kunt
u op werkdagen bellen met de
gemeente, via tel. (0575) 75 02 50.
Wilt u buiten kantoortijden iets
melden dat niet kan wachten tot de
volgende (werk)dag, bel dan ons
calamiteitennummer (06) 13100777.

Sinds enkele maanden twittert de
gemeente met inwoners. Ruim 600
mensen volgen inmiddels de account
@gem_bronckhorst. De gemeente
vindt het belangrijk interactief met
inwoners te communiceren en wil de
dienstverlening via twitter volgend
jaar uitbreiden door de invoering van
een. wekelijks twitterspreekuur met
de leden van b en w. Zo besloten zij
vorige week.

ledere week gaan, om de beurt, de
burgemeester en de wethouders
tijdens het spreekuur vragen beant-
woorden die over hun portefeuille
gaan. We kondigen dit steeds aan
via onze twitteraccount

l \

(@gem_bronckhorst), www.bronck-
horst.nl en zo nu en dan via deze
gemeentepagina's. Het eerste twit-
terspreekuur is met de burgemees-
ter op 24 januari tussen 12.30 en
13.00 uur. Mensen kunnen vragen
stellen door tfvraagbronckhorst te
gebruiken in hun tweet. Burgemees-
ter Aalderink is verantwoordelijk
voor openbare orde en veiligheid,
handhaving, dienstverlening, com-
municatie en automatisering. Dus
wie op 24 januari een vraag aan hem
wil stellen over bijvoorbeeld hoe de
gemeente met inwoners communi-
ceert, de veiligheid in buurten of on-
ze dienstverlening aan de balie in het
gemeentehuis of via onze website,
kan dat dan via het nieuwe twit-
terspreekuur doen. Een goede reden
om de gemeente te volgen via dit
sociale medium! Het gaat wel om
een proef die we na enkele maanden
evalueren. Vanzelfsprekend hopen
we wekelijks op verschillende
reacties.

Veiligheid en risico's overdekte
zwembaden
Door een aantal incidenten in over-
dekte zwembaden in ons land, waar-
bij delen van plafonds en een geluids-
box naar beneden kwamen, is de aan-
dacht voor (ophang)constructies en
bevestigingsmaterialen in overdekte
zwembaden sterk toegenomen.

Controle zwembaden
De gemeente heeft de voor publiek
toegankelijke overdekte zwembaden
De Brink in Zelhem, Het Zonnewater
in Hoog-Keppel en praktijk Jansen
van den Berg in Vorden inmiddels ge-
controleerd. De overige privé zwem-
baden vallen onder de verantwoorde-
lijkheid van de eigenaren zelf. Daar-
om wijzen wij de eigenaren van de
overdekte zwembaden op hun eigen
verantwoordelijkheid en het belang
om hun overdekte zwembad regel-
matig (tenminste jaarlijks) te contro-
leren op roestvorming. Let u hierbij
vooral op hangers van plafondsyste-
men, hangende delen zoals luchtka-
nalen, leidingen, lampen en bevesti-
gingsbouten, de hoofddraagconstru-
cie en draagsystemen voor (glazen)
gevels en scheidingswanden.

Corrosie roestvrijstaal
De oorzaak van de ongevallen bleek
te liggen in de corrosie van rvs-pla-
fondhangers. Deze corrosie wordt
veroorzaakt door de combinatie van
hoge luchtvochtigheid, chloordampen
en de hoge temperaturen in overdek-
te zwembaden. In het verleden werd
ervan uitgegaan dat rvs hiertegen be-
stand zou zijn, waardoor rvs op grote
schaal in zwembaden is toegepast.
Door de incidenten en nader onder-

zoek blijkt rvs hiertegen echter toch
niet bestand te zijn. De corrosie is
soms niet zichtbaar, waardoor con-
structies 'ineens' kunnen bezwijken.

Rapport VROM als richtlijn voor on-
derhoud
Het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke ordening en Milieu
(VROM) heeft een rapport uitgebracht
met richtlijnen voor inspectie en on-
derhoud van (ophang)constructies,
bevestigingsmiddelen en voorzienin-
gen in overdekte zwembaden.
U kunt dit rapport downloaden via
www.vrominspectie.nl. Twijfelt u
over de veiligheid van uw zwembad?
Laat dan zo spoedig mogelijk een vei-
ligheidsonderzoek door een gespeci-
aliseerd inspectiebureau uitvoeren.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact
met ons opnemen:info@bronckhorst.nl
of tel. (0575) 75 02 50.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, gebruik van meerdere wegen in de gemeente, 16 en 17 mei 2012 i.v.m. Achterhoek-

se wandelvierdaagse en afsluiten van de IJsselweg en de Jonker Emilweg op 16 mei 2012 van
08.00 tot 14.00 uur, stichting Achterhoekse wandelvierdaagse

• Halle, standplaats voor de verkoop van groenten en fruit, wekelijks op woensdagmorgen van
08.30 tot 13.00 uur, De Huussense groenteman

• Keijenborg. standplaats voor de verkoop van groenten en fruit, wekelijks op donderdagen van
09.00 tot 18.00 uur, De Huussense groenteman

• Vorden, afsluiten het Jebbink, tussen de Boonk en de Steege, 4 maart 2012 van 10.00 tot 16.30
uur en afsluiten van de Almenseweg, tussen Mispelkampdijk en de Heijendaalseweg, 6 maart

2011 van 12.15 tot 12.30 uur, AV Hanzesport
• Vorden, afsluiten het Vaarwerk (tussen huisnrs. 7 en 17) i.v.m. straatfeest, van 21 april 09.00 uur

tot 22 april 2012 12.00 uur, R. Voerman
• Vorden en omgeving, Achtkastelenloop met start en finish bij sporthal 't Jebbink, 4 maart 2012

van 08.00 tot 17.00 uur, AV Hanzesport
• Zelhem, sporthal de Pol, rommelmarkt op 29 januari en 11 maart 2012 op beide dagen van 10.00

tot 16.00 uur, Notmai producties
• Zelhem, Keijenborgseweg 27, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2012 van 02.00 tot 05.00 uur

i.v.m. Oud- en Nieuwviering, horecagelegenheid Coen Evers

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente

Ingetrokken aanvragen
Verzonden op 9 december 2011:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 22 december 2011 t/m 4 januari 2012 i.v.m.

vuurwerkcampagne Agri retail BV, Centercom buitenreclame
Hiervoor geldt de bezwaarprocedure als genoemd onder verleende vergunningen.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Drank- en Horecavergunning
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 3, vergunning horecabedrijf, E.J.W.A. van der Bend

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8
Wabo)
Ontvangen op 8 december 2011:
• Vorden, Eldersmaat 3, slopen schuur
• Vorden, Mosselseweg 4, bouwen sanitairgebouw
Ontvangen op 9 december 2011:
• Halle, Aaltenseweg 21 A, bouwen opvangcentrum voor inheemse wilde dieren
• Halle, Kampshöfken 12, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk k, bouwen woning
Ontvangen op 10 december 2011:
• Vorden, Ruurloseweg 53, vergroten woning
Ontvangen op 13 december 2011:
• Vorden,Oude Zutphenseweg ter hoogte van nummer 6 en 6A, kappen inlandse eik (noodkap)
Ontvangen op 12 december 2011:
• Hengelo (Gld), Broekweg 6, vergroten woning
• Keijenborg, Zaarbelinkdijk 4, bouwen woning
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 4, bouwen ligboxenstal
• Zelhem, Banninkstraat 5A, plaatsen 12 zonnepanelen
Ontvangen op 13 december 2011:
• Vorden, Bedrijvenweg/Netwerkweg, bouwen bedrijfsverzamelgebouw
Ontvangen op 14 december 2011:
• Halle, Halle-Heideweg 10A, bouwen blokhut
• Vorden, Zutphenseweg 71 A, veranderen bouwen woning

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 7 december 2011:
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 45, slopen en bouwen paardenschuur
Ontvangen op 12 december 2011:
• Steenderen, Korenbloemstraat 3, vergroten woning (vergunningsvrij)

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende
vergunningen op deze gemeentepagina's. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Ontwerpvergunningen
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Vorden, Lieferinkweg 2, verbouwen woning

De stukken liggen van 22 december 2011 t/m 1 februari 2012 tijdens de openingstijden voor een
ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 8 december 2011:
• Bronckhorst, aanbieden van diensten (werven van klanten voor opdrachtgevers) in 2012, APPCO

marketing bv
Afgegeven op 9 december 2011:
• Hengelo (Gld), Vorden en Wichmond, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de

open avond van de Iselinge Hogeschool, 22 januari t/m 4 februari 2012, PromoBase media & ad-
vertising.

Afgegeven op 13 december 2011:
• Zelhem, Stationsplein, standplaats voor het verkopen en bakken van oliebollen, 31 december

2011 van 06.00 tot 18.00 uur, folkloristische dansgroep Wi'j eren 't Olde
• Hengelo (Gld), Spalstraat 10, standplaats t.b.v. oliebollenverkoop, 3,10,17, 24, 30 en 31 decem-

ber 2011 van 07.00 tot 16.00 uur, bakkerij Heijerman
• Zelhem, slipjacht, 28 januari 2012 van 12.30 tot 16.00 uur, Koninklijke Nederlandse jacht vereniging
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, standplaats op vrijdagmiddagen van 13.00 tot 18.30 uur voor

de verkooop van Chinese maaltijden, T.C. Chan
• Vorden, parkeerplaats Dorpsstraat, standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks op za-

terdagen van 10.00 tot 17.00 uur. T.P. Hoang
• Vorden, parkeerplaats Dorpsstraat, standplaats voor de verkoop van vis, zaterdagen van 09.00

tot 18.00 uur, F. Ruizendaal
• Hummelo, parkeerplaats Van Heeckerenweg, standplaats voor de verkoop van vis, vrijdagmidda-

gen van 13.00 tot 18.00 uur, F J. Ruizendaal
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, standplaats voor de verkoop van vis, op vrijdagen van 09.00 tot

18.00 uur, F. Ruizendaal
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, standplaats voor de verkoop van bloemen, planten en tuin-

goed, vrijdagmiddagen van 13.00 tot 18.30 uur, bloemenhandel Stanly
• Bronkhorst, kruising Onderstraat/Molenstraat, standplaats op zon- en feestdagen voor de ver-

koop van ijs, 1 maart t/m 31 oktober 2012, Vegelini
• Vorden, standplaats met een rijdend informatiekantoor op dinsdagen van 14.30 tot 16.00 uur, Menzis

Gehandicaptenparkeerplaats
• Vorden, Hoetinkhof 225, een gehandicaptenparkeerplaats aan AJ. van Bremen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Verzonden op 12 december 2011:
• Vorden, Lankampweg 2, afzetten houtsingel
• Vorden, Oude Zutphenseweg 10, afzetten houtsingel
• Vorden, Schuttestraat 10, veranderen constructie van inrij- en rijhal stoeterij
• Zelhem, Ambachtsweg 15, vergroten kantoor
Verzonden op 13 december 2011:

• Vorden, Oude Zutphenseweg ter hoogte van nummer 6 en 6A, kappen inlandse eik (noodkap)
Verzonden op 14 december 2011:
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp 7A, bouwen dakkapel en aanleggen uitrit
• Olburgen, Capellegoedweg 7, slopen woning met 2 schuren
• Vorden, Nieuwstad 28, asbestsanering dakbeschot woning en schuur
• Zelhem, Terborgseweg 17, verbouwen boerderij
Verzonden op 15 december 2011:
• Drempt, Rijksweg 16 en 18, verbouwen woningen
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 50, slopen voormalige meubelfabriek
• Vorden, Nieuwstad 28, kappen acacia

Geweigerde omgevingsvergunningen
. Verzonden op 13 december 2011:
• Hengelo (Gld), de Heurne 66, kappen 2 lindebomen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Zelhem, tijdens een slipjacht wordt de Burgemeester Rijpstrastraat, tussen de Markt en het Stati-

onsplein, op 28 januari 2012 van 12.30 tot 13.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift 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). In het
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar
en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als
het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de
werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsver-
gunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk)
geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvo-
rens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de in-
werkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 23, bouwen vleesvarkensschuur
• Vorden, Ruurloseweg 101, veranderen entree
• Zelhem, Boeninksteeg 2A, tijdelijk plaatsen woonunit

Ingetrokken omgevingsvergunning
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 93, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu

De vergunningen zijn ten opzichte van de Ontwerpvergunningen niet gewijzigd.

De stukken liggen van 22 december 2011 t/m 1 februari 2012 tijdens de openingstijden voor een
ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de

ontwerpvergunning
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben

ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205. 7200 AE
Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de
eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Varsselseweg 49 Hengelo'
Het Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Varsselseweg 49 Hengelo' en de daarop betrek-
king hebbende stukken liggen van 22 december 2011 t/m 1 februari 2012 voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op verruiming van de oppervlakte voor buitenopslag binnen het bestaan-
de bouwperceel en de inpassing van akoestische voorzieningen in de vorm van geluidsschermen en
eengrondwal.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NLIMR0.1876.BP00975-ON01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NLIMRO.1876.BP00975-/NL.IMRO.1876.BP00975-ON01

• digitaal via www.bronckhorst.nl -> Infobalie -»• Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; Zutphen-Emmerikseweg 2-4
Toldijk'
Het Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; Zutphen-Emmerikseweg 2-4 Toldijk' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 22 december 2011 t/m 1 februari 201 2 voor een ieder ter
inzage. Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van het agrarische bouwperceel tot een opper-
vlakte van 2,3 ha. in verband met de uitbreiding van een melkveehouderij met een ligboxenstal.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NLIMR0.1876.BP00978-ON01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NLIMR0.1876.BP00978-/NLIMR0.1876.BP00978-ON01.

• digitaal via www.bronckhorst.nl -* Infobalie -»• Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied 2010; fietspad Baak-
Zutphen'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010; fietspad Baak-Zutphen' is op 17 november 2011 onher-
roepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking
op het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar verkeer om de aanleg van een vrijliggend
fietspad langs de Zutphen-Emmerikseweg en de Den Elterweg (N314 Baak- Zutphen) mogelijk te
maken. Er worden tevens enkele kruispunten/aansluitingen aangepast. De ontwikkeling betreft het
deel van het tracé op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMR0.1876.BP00957-OH01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NLIMRO.1876.BP00957-/NLIMRO.1876.BP00957-OH01

• digitaal via www.bronckhorst.nl -* Ijifobalie -» Ruimtelijke plannen

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Met het onherroepelijk worden van dit plan zijn de tot dat moment geldende bestemmings-, wijzi-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Wet milieubeheer
Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie'in het gemeentehuis ligt vanaf 21 december 2011 t/m 2 februari 2012 tijdens de
openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Industriepark 11, voor vervanging en vergroten bedrijfsruimte waarop het Besluit alge-

mene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens
de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven. Het adreson-
derzoek heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente heeft betrokkene schriftelijk op de hoogte
gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. Deze uitschrij-
ving heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens
te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen
wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie,
informatie over zijn/haar adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere
adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrij-
ving van de volgende persoon:
• Kraak, Wilhelm Marius, geboren 15-06-1953

GOTINK
T O T A A L I N S T A L L A T E U R INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA'S

EINDEJAAR ACTIE
Tussen kerst en oud&nieuw
26 t/m 31 december 2011

Opzoek naar een tweedehands fiets?... Sla dan je slag!

2 occasions voor de prijs van l

Nieuwe, overjarige modellen
KORTING

vanaf dinsdag 20 december 2011

Gotink beschikt over een prachtige show
room waar u zich uitstekend kunt laten voor
lichten. Als totaalinstallateur kunnen we u
daarnaast helpen bij de complete inricht-
ing van uw badkamer naar uw wensen: van
schetsontwerp tot montage.

Gotink Installatie
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)
i 0575-465258
i 0575-4601 81
E info@gotinkinstallatie.nl

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL Merida 905 lite Sparta Eternity Altra Escape Sparta Plato

Bulten
Techniek

v.o.f.

STIHL S18HIBAOBA

Ruurloseweg 65c Vorden
Tel. 0675 - 552080

www.bultefrtechiiiek.nl

Verkoop, onderhoud en reparatie van

tuin-, bos- en parkmachines

Verhuur van motorzagen, bladblazers,

houtklovers, verticuteermachines, etc.

Sneeuwfrezen en -schuiven,

haardhout en strooizout

Aanleg waterbronnen en beregening

Sierhekwerk / hekwerk op maat

Onderhoud en reparatie van

aanhangwagens en paardentrailers

Zaagcursussen

COM-VCA Keuringsbedrijf

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen in 2011. Wij wensen u fijne
Kerstdagen en een voorspoedig 2012 waarin wij u weer graag van dienst zijn!

Profile Bleumink

•

* Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden

Dorpsstraat 12
7251 BB Vorden

0575-551393

Spittaalstraat 34
7201 EE Zutphen
0575-519526

www.profilebleumink. nl

T T T
J.........I......i..

WOLBRINK-MASSELINK
wenst U

fijne feestdagen en een gezond 2012
Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575 441677

www. wolbrlnk-massellnk. nl

Nieuwbouw Verbouw Utiliteitsbouw Renovatie Onderhoudswerk Monumenten
Stallenbouw Machinale-houtbewerking
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5 jaar garantie 5 laar garantie

RIXO

NISSAN PIXO
Herwers Edition

NISSAN QASHQAI pl.390,
Nu 1.000,- voordeel! o^eei

SiTR'ffiATJjElO.UDEÜÏOXRSL'OiTENIGÏÏDEWUi
Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte auto tijdens de Eindejaarsshow van 16 t/m 31 december 2011 ontvangt u
GRATIS EEN STRAATJE OUDEJAARSLOTEN t w.v. € 150,-

NISSAN JUKE
Nu 1.000,-voordeel!

t/5* "'*r

123456

'"/,»„

HERWERS
NISSAN

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

www.herwers.nl

ISSAN

Openingstijden Eindejaarsshow: Ma. t/m do. van 10.00 tot 18.00 uur. Vr. van 10.00 tot 20.00 uur. Za. van 10.00 tot 17.00 uur. 24 en 31 dec. van 10.00 tot 15.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten.

Gelders Erfgoed Magazine: smakelijke én
leerzame kost over cultuurhistorie

Als je aan 'n typisch Gelders product denkt, denk je al snel aan de Gelderse

rookworst. Maar is die rookworst wel zo Gelders ? Het eerste Gelderse kookboek

stamt overigens uit de achttiende eeuw. Daarin worden gerechten als gevulde

gans en appeltaart met venkelzaad beschreven. De historische moestuinen zijn

weer terug en ook de wijnbouw in Gelderland is in opmars. Zomaar een greep

uit de artikelen in het themanummer 'culinair erfgoed' van het tijdschrift Gelders

Erfgoed. Elk nummer van Gelders Erfgoed heeft een eigen thema dat van

verschillende zijden wordt belicht.

Bent u geïnteresseerd in wat er op cultureel en cultuurhistorisch vlak in Gelderland speelt?
Vindt u het interessant om meer te weten over kastelen en historische buitenplaatsen
in onze provincie? Of heeft u belangstelling voor de geschiedenis van bijvoorbeeld
vervoersmiddelen? Dan is Gelders Erfgoed hét blad voor u!

Gelders Erfgoed is een kwartaalblad met artikelen over het cultureel en cultuurhistorisch
erfgoed in Gelderland. Het blad wordt gemaakt door zeven organisaties: Gelders
Erfgoed, Gelders Archief, Vereniging Gelre, Gelders Genootschap, Stichting
Landschapsbeheer Gelderland, de Gelderland Bibliotheek en het Gelders Archeologisch
Centrum. Door vanuit verschillende disciplines te kijken naar verschillende thema's is ieder
nummer van Gelders Erfgoed weer verrassend veelzijdig. Naast prachtig geïllustreerde
artikelen heeft het tijdschrift diverse interessante rubrieken. De rubriek verenigingsnieuws
beschrijft de inhoud van recente Gelderse lokale en regionale historische tijdschriften,
boekennieuws biedt een overzicht van nieuwe boeken over Gelderland en
archiefinformatie nieuws over Gelderse archieven. Door de agenda weet
u welke activiteiten er ieder kwartaal plaatsvinden.

Nu met 'n aantrekkelijk aanbod!
Een abonnement op Gelders Erfgoed kost normaal € 24,50 per jaar. Speciaal voor de
lezers van CONTACT bieden wij een kennismakingsabonnement aan voor maar € 20,-!
Daarvoor krijgt u in 2012 vier keer Gelders Erfgoed toegezonden. Als extraatje ontvangt
u het smakelijke nummer over culinair erfgoed.

Wilt u meer informatie over Gelders Erfgoed of wilt u een kennismakingsabonnement
(dus 4 nummers voor € 20,- + het themanummer culinair erfgoed), stuur dan een
e-mail met uw naam en adres naar: redactie@gelderserfgoed.nl, onder vermelding van
Abonnement CONTACT.
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• Onderhoud
•APK
• Banden en
Velgen

• Uitlaten

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

WINTER-
BANDEN

TEGEN
SCHERPE

APK € 19,0 AL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO'S

Autosnelservice Lucri

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

Openingstijden:
Ma. </m vr. van 8.00 tot 1 8.00 uur, za. van 9.00 tot 1 5.00 uur.

rentmeesterskantoor

Noordanus Partners

op, uw <srr,

thjlJis iru •

uw regio :/

tentmeester

Vestigingen in Lochem,
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn,
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www. noordanuspartners.nl

-̂KN
Tandprothetische Praktijk

Kunstgebitspecialist voor nieuwe
gebitsprotheses en reparaties.

Koningsweg 26a 7255 KR Hengelo (G)
1(0575)464433 (06)51446299 F. (0575) 46 44 21
E. info@tppriefel.nl I. www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse Tandpfothetlcl

SPANNEVOCEL
ïér meet kebbwt!

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575)46 1484

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

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

www. spannevogel. n l

meubelen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Officieel partner van: sportcentrum

} } DIDAM

OPEN DAG
8 JANUARI
10.00-16.00 UUR

2 T/M 8 JANUARI
AEROFITT HENGELO GLD

MFLD JE DEZE WEEK AAN bN
BFTAAI PAS VANAF FEBRUARI

,PÜ--L̂ h!û or..na op Ie InschrlUgeldl

KOM VRIJBLIJVEND LANGS VOOR EEN KIJKJE
OF EEN ADVIES OP MAAK

'traag naar oe voorwaarden

ZONDAG 8 JANUARI OPENING
Descniiw- • -

OBESfc bij AeioFltt

Bloeddruk Bloedsuiker. CholesleroL H E N G E L C D i D A M i 2 U T P H E N

.Ni V.'

VERBOUWINGSOPRUIMING !!

Op alle kerstartikelen vanaf maandag 19 december.
Verlichting, versiering, kerstbomen en
kunstkerstbomen.

M.u. v. kerststukjes, kerstboeketten en kerststerren!...

Füne
Kerstdagen

Wassinkbrinkweg 2, 7002 ZD Doetinchem
Tel. 0314 - 62 10 21, www.tuincentrumsteentjes.nl

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 9.00-lS.OOh

(tussen de middag gesloten)
of digitaal aanvragen op

www.rowielektro.nl

Doe de test op
watdoejijbijbrand.nl

f
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Pleinfestijn maakt plaats voor verkoop vuurwerk

Wim Weenk (Welkoop):
'Veiligheid hoog in vaandel'

Wim Weenk.

Vorden - Momenteel zijn de donkere dagen voor Kerst in volle gang. In
Vorden zorgen de verlichte kerstbomen en de grote kerstboom in het
centrum van het dorp, evenwel voor een gezellig sfeertje. De kranten
staan bol met uitnodigingen om kerstmarkten te bezoeken met voor-
keuren voor Duitse steden als Düsseldorf en Munster.

Ook dichtbij huis: kerstmarkten in/bij
tuincentra, winkelcentra en in Vor-
den een kerstmarkt op het marktplein
en zoals vorige week het Pleinfestijn
bij de Welkoop Vorden. Er was een
workshop met sieraden, demonstra-
ties figuurzagen, natuurfoto' s van
Rob Schmitz etc. Wim Weenk (van
Welkoop Vorden) terugkijkend: 'Het
Pleinfestijn is uitstekend geslaagd.
Wij zijn tevreden met de omzet en
met name ook over de verkoop van
LED verlichting en buitenverlichting.
Dit jaar en dat is landelijk, minder
aanbod van 'grote' kerstbomen, daar-
entegen liep de verkoop van kleinere
bomen uitstekend', zo zegt hij. Nog
een week en dan worden de accenten
verlegd en heeft de Welkoop en meer-
dere winkels in .Nederland een ander
'knal-aanbod ' in het vizier. Oud- en
Nieuw nadert! Voor Wim Weenk
privé een aangename periode, want
zo vertelt hij: 'Ik ben vanaf kleine jon-
gen al gefascineerd om vuurwerk af
te steken'.
Wim Weenk: 'Jaren geleden gaven
we als Welkoop een grote vuurwerk-
show dat veel publiek trok. Dat heb-
ben wij ongeveer vijf jaar achtereen

gedaan. Op gegeven moment had de
show geen toegevoegde waarde meer
en zijn we ermee gestopt. We hadden
er geen meer- verkoop door. We heb-
ben momenteel al veel bestellingen
binnen. Op 29, 30 en 31 december
kunnen klanten (volgens de lande-
lijke verordening) vuurwerk bij ons
kopen c.q. afhalen.
Welkoop en Boerenbond geven een
prachtige landelijke folder uit met
aanbiedingen en foto's van een uit-
gebreid pakket vuurwerk, waarbij
de liefhebber van vuurwerk het wa-
ter ongetwijfeld uit de mond zal lo-
pen. Verder het Knockout aanbod,
(voor nog hardere knallen, echte
kanonslagen en volledig legaal). En
dan is er ook het Siver Label (Steel
de show met de mooiste vuurpijlen.
Zeer geavanceerd vuurwerk, pijlen
met sterrenregeneffecten). Voor de
kids: voetbalfeestpakketten, knet-
terlintjes, knalerwten, noem maar
op. Informatie vindt men op www.
goedvuurwerk.nl. Wim Weenk: 'Wat
je wel ziet, naarmate de mensen ou-
der worden, wordt ook de interesse
anders. De jeugd is verzot op harde
knallen en bij de 'ouderen' is er meer

interesse voor siervuurwerk. Hoewel,
siervuurwerk heb je ook met knallen.
Al naar de klant belieft! Watje tegen-
woordig bij de aanschaf van siervuur-
werk meer en meer ziet , men koopt
gezamenlijk een pakket. Gezamenlijk
betalen en afsteken, dat drukt de kos-
ten'.

Vuurwerk inkopen, opslaan en ver-
volgens verkopen, gaat zomaar niet.
De gemeentes en landelijke over-
heid stellen daar strenge eisen aan.
Wim Weenk: 'We moeten daarnaast
alle activiteiten op dat gebied in een
logboek bijhouden, begrijpelijk alle-
maal. We verkopen graag, echter de
veiligheid staat bij ons hoog in het
vaandel. Zo verkopen we ook speci-
ale vuurwerkbrillen en vingerlicht-
jes, waarmee je een beter zicht hebt
bij het aansteken van vuurwerk. Ik
zou iedereen die vuurwerk wil kopen
aanraden, om eerst de winkel in te
stappen om zich goed te laten infor-
meren. We geven graag mondelinge
adviezen. Ook kunnen de mensen via
een QR code (die in de vuurwerkfolder
staat) filmpjes over de soorten vuur-
werk bekijken en de effecten zien. En
koop vooral wat je zelf mooi vindt',
zo zegt 'expert' Wim Weenk die het
straks thuis op Oudejaarsavond onge-
twijfeld stevig laat knallen. Of toch
siervuurwerk? 'Beiden', zo zegt hij
met een brede grijns.

Robbert van
Heeckeren wint
Castingdag Match 4U

Afgelopen vrijdag werd de prijs in de vorm van een cheque uitgereikt aan Robbert van
Heeckeren op het kantoor van Match 4Uin Lochem

Lochem - Uit meer dan 50 STER kandidaten is afgelopen week be-
kend geworden wie de grote winnaar is geworden van de casting-
dag. De jury heeft de kandidaten beoordeeld naar aanleiding van
sollicitatierondes, die gevoerd zijn met diverse kandidaten.

WINNAAR
Robbert van Heeckeren mag zich de
gelukkige winnaar noemen van de
gewilde oscar. Volgens de juryleden
heeft hij zich goed gepresenteerd,
was de inhoud uitstekend en heeft
hij ook qua creativiteit een hoog cij-
fer gescoord. Robbert zelf was erg
verbaasd en nogal overrompeld. Ui-
teraard is hij zeer gelukkig met zijn
prijs. "Dit had ik helemaal niet ver-
wacht. Ik deed gewoon mee omdat
ik het een leuke actie vond. Maar
uiteindelijk wilde ik natuurlijk ook
graag winnen en dan ga ik er ook
echt voor. Echt super tof!!", kijkt
Robbert terug.

PRIJS
De oscar bestaat uit een droombaan
plus een maandsalaris. Robbert
heeft via Match 4U een leuke baan
gevonden bij Renovare. Met het ex-
tra maandsalaris weet hij ook wel
raad. "Volgend jaar wil ik Civiele
Techniek aan de TU Delft gaan stu-
deren. Daarvoor zal ik een laptop
nodig hebben." aldus Robbert.

SUCCES
De castingdag is een daverend suc-
ces gebleken. Alle kandidaten en
gasten hebben zich goed vermaakt
en er zijn onderling leuke contac-
ten gelegd. Robbert geeft aan ook
het ritje in de limousine heel gaaf te
hebben gevonden.

Hij, maar ook de andere kandidaten
kunnen met een goed gevoel terug
kijken op dit evenement. Inmiddels
heeft Match 4U al voor meerdere
kandidaten een leuke baan bemid-
deld en zit er voor anderen nog
interessante mogelijkheden in de
pijplijn!

MATCH 4U
Match 4U uit Lochem is geen regu-
lier uitzendbureau. Bij Match 4U
draait het niet om de cijfers maar
om de mensen.
Vraag en aanbod van mens en ar-
beid komen bij Match 4U op even
persoonlijke als professionele wijze
samen. Voor zowel werkgevers als
werknemers.

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

Laatste uur HAVO gebouw
heeft geslagen
Vorden - Direct na de Tweede Wereldoorlog zong de jeugd van Vorden
op 'hoogtijdagen' een alternatieve versie van het Vordens Volkslied
dat begon met 'Ons Vorden is bekend om zijn leerlooierij, borstels van
Haverkamp,' etc. etc.

De borstelfabriek van de familie Ha-
verkamp (HAVO afgekort van 'Ha-
verkamp-Vorden') waar mensen uit
de wijde omgeving van Vorden werk
vonden. Zelfs medewerkers uit bij-
voorbeeld s' Heerenberg die s' mor-
gens per fiets naar Vorden reden om
bij de HAVO hun boterham te verdie
nen. Toen de HAVO werd gesloten,
werd het gebouw tot voor kort in ge-
bruik genomen door de plaatselijke
veilingcommissie die hier goederen

, opsloeg. In tussentijd werd bekend
dat er straks aan de Burgemeester
Galleestraat een 14 tal woningen

worden gebouwd. In november gaf
toenmalig wethouder André Baars
het startsein tot o.m. de sloop van het
voormalige HAVO gebouw. Vorige
week zorgde de shovel van het bedrijf
Rouwmaat voor het slotakkoord. Op
bovenstaande foto is duidelijk te zien
dat het 'laatste uur' voor het gebouw
is aangebroken.

Wat thans rest zijn een bult stenen
die de komende maanden tot grote
vreugde van 'de buurt' verwijderd
zullen worden, om straks plaats te
maken voor nieuwbouw.
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Enorme belangstelling bij afscheid

Veel waardering voor wethouder André Baars

Velen kwamen Baars de hand drukken.

Het Broek - Onder enorme belangstelling heeft wethouder André
Baars afscheid genomen van de gemeente Bronckhorst. Ruim 250
mensen, waaronder veel collega wethouders, (oud)burgemeesters, in-
woners, afgevaardigden van verenigingen, organisaties en instellin-
gen, kwamen Baars de hand drukken. Het was afgelopen woensdag
een ongedwongen afscheidsreceptie in de hal van het gemeentehuis
van Bronckhorst. Baars, die twee dagen later werd geïnstalleerd als
burgemeester van Ermelo, kreeg lovende woorden te horen voor zijn
inzet als wethouder.

In de hal van het gemeentehuis werd
de lange rij maar niet korter. André
Baars genoot zichtbaar van die be-
langstelling en nam voor een ieder
de tijd. Halverwege de receptie werd
iedereen gevraagd plaats te nemen
in de raadszaal. Hier werd wethou-
der Baars toegesproken door burge-
meester Henk Aalderink. Toen Baars
wethouder was van Steenderen, was
Aalderink wethouder van Doesburg.
Het waren volgens Aalderink mooie
tijden en diverse herinneringen wer-
den opgehaald. "En vanaf 2005 tot en
met 2011, alweer zes jaar, werken we
samen in de gemeente Bronckhorst.
Als wethouder van Ruimtelijke Orde-
ning, Milieu en Financiën hebben we
als raad, college en ambtelijk apparaat
met elkaar hele mooie tijden beleefd.
RO is geen gemakkelijke portefeuille,
maar je hebt dat met verve gedaan.
Bronckhorst staat op RO-gebied er
prima voor", liet Aalderink weten.
Bronckhorst haalde de Achterhoekse
architectuurprijs binnen met een
landgoed. "Dat is heel mooi, maar je
was ook actief buiten de gemeente
Bronckhorst. In de Regio Achterhoek
was je een gewaardeerde en krachti-
ge bestuurder en waar je veel waarde-
ring genoot bij collega wethouders".
Baars was mede initiatiefnemer voor
aanpassing van het woningbouwpro-
gramma omdat hij had gezien dat

ingrijpen noodzakelijk was. Daarvoor
werd hij beloond met de top-10-plaats
als beste bestuurder van Nederland.
"Wij waren als gemeente daar ook
trots op dat je daarmee de beste be-
stuurder van Gelderland was", ging
Aalderink verder.
Wethouder Baars was ook voorzit-
ter van de Welstandscommissie in
de buurgemeente en daar genoot
hij van. "Je hebt bijgedragen aan het
bouwen van het meest energiezui-
nigste gemeentehuis van Nederland.
Nu twee jaar na oplevering is het nog
steeds niet geëvenaard. Een gewel-
dige teamprestatie, zonder enig be-
zwaar en binnen de tijd en binnen de
begroting. Jij gaf leiding aan dit team
en dat is een groot compliment".
"En dan nu de grote stap als burge-
meester. Je hebt al ervaring als loco-
burgemeester. Als burgemeester heb
ik gemerkt dat je de waarnemingen
prima hebt gedaan. Ik had steeds het
gevoel als burgemeester dat ik rustig
weg kon gaan, want de locoburge-
meester heeft het in de hand", aldus
Aalderink.

"Namens het college en de raad
spreek ik de dank uit voor je enorme
inzet en betrokkenheid om Bronck-
horst nog beter te maken. Dank ook
voor de fijne samenwerking als loco-
burgemeester en als collega. Je open-

De rij werd maar niet korter.

heid, directheid, integriteit en resul-
taatgerichtheid, hebben jou en ons
de afgelopen jaren hele mooie dingen
gebracht. Vanaf vrijdag ben je geen
wethouder meer. Dan ben je burge-
meester". Ook Olburgen zal Baars
missen. Als inwoner was hij nauw
betrokken bij diverse activiteiten zo-
als de kermis, kerk en begraafplaats.
"We gaan in Bronckhorst een krach-
tige bestuurder missen. Maar ook een
fijn mens en een goede collega om
mee te werken. Je was toe aan een
nieuwe stap. Iedereen gunt je ook de-
ze stap. We gaan je vrijdag met een
bus vol collega's wegbrengen. Wat
blijft zijn mooie herinneringen aan
een mooie tijd. Wij wensen je veel
succes als burgemeester in Ermelo.

Gemeentesecretaris Arno van Hout
vroeg zich af wat Bronckhorst is
zonder Baars en wat is Baars zonder
Bronckhorst. "Ik kan er zelf nog niet
echt goed een beeld van krijgen hoe
het er uit gaat zien. Maar we zullen in
de komende tijd er aan moeten wen-
nen". Van Hout had het eerste over-
leg met Baars op 3 januari 2005 in een
kamertje van het oude gemeentekan-
toor. "De gemeente Bronckhorst was
net ontstaan. Ik zat tegenover een
gedreven wethouder die heel goed
wist wat hij wilde", zegt de jonge
gemeentesecretaris. Van Hout haal-
de diverse voorvallen en anekdotes
naar boven waarmee hij de lachers
op zijn hand kreeg. "Maar we heb-
ben al die jaren fantastisch samenge-
werkt. Wij nemen afscheid van een
mens die doortastend en zakelijk is,
maar die vooral ook menselijk is, een
gouden hart heeft en goudeerlijk is.
Baars is gekozen tot beste bestuurder
van Gelderland. Hij heeft als verant-
woordelijk wethouder een prachtig
nieuw gemeentehuis weten neer te
zetten binnen het termijn en budget
dat daar voor stond. Maar belangrijk
voor een wethouder is wat mensen
niet zien, maar wat op de achter-
grond gebeurd. Mensen die met een
aanvraag komen, die omhoog zitten
of dramatische privé omstandighe-
den hebben. Mensen die dan iets wil-
len dat echt niet kan en waarbij je
als wethouder 'nee' moet verkopen.
Maar André ging dan samen met die
mensen op zoek naar mogelijkheden
hoe het dan wel kan. André wist dat
altijd ook naar iedereen goed uit te
leggen en te verantwoorden. Dan
ben je volgens mij een goed bestuur-
der", liet de gemeentesecretaris we-
ten. "Hij ging ook heel goed om met
de medewerkers van de gemeente
Bronckhorst. André was niet de wet-
houder, André was collega onder de
collega's. Natuurlijk heeft een ieder
zijn rol en zijn verantwoordelijkhe-
den. Hij was ook een fijne collega. Ik
denk dat we het vertrek van André
Baars zeker zullen gaan missen. Be-
dankt voor de afgelopen jaren. En als
je ooit eens denkt als burgemeester:
ik wil wel eens een keer advies van
een écht goede gemeente, dan ben je
altijd welkom", aldus Van Hout tot
wethouder Baars.

In zijn dankwoord liet Baars weten
onder de indruk te zijn van de grote
opkomst. "Dat doet me ontzettend
goed. Ik heb in de afgelopen zeven
jaar als wethouder veel geleerd. In
mijn werk ben ik altijd gedreven. Dat
komt omdat je ziet hoe mooi iets kan
worden als je ergens mee bezig bent.
Ook als bestuurder heb ik die gedre-
venheid tentoongesteld en uitgedra-
gen. Ik ben van de 'ja' mentaliteit en
niet van de 'nee' mentaliteit. Als we
met z'n allen vinden dat iets moet
kunnen, dan moet je er ook voor
gaan. Soms moet je dan ook de gren-
zen zoeken. Dat was mijn mentaliteit
als bestuurder. En dan Bronckhorst.
Komende uit Steenderen, een gewel-
dige gemeente, die opgegaan is in
Bronckhorst. Maar Steenderen was
van een bepaalde omvang en Bronck-
horst was een nieuwe gemeente. Gro-
tere omvang en een groter ambtelijk
apparaat. Ik vergeet nooit de dag 3
januari 2005 dat we in het noodge-
bouw kwamen. Daar ontstond een
geweldige sfeer met allemaal nieuwe

De wethouder kreeg veel cadeautjes.

mensen. We hebben toen al snel goe-
de afspraken kunnen maken met de
medewerkers van het gemeentelijk
apparaat", blikt wethouder Baars te-
rug. "Ik heb dit werk altijd kunnen
doen omdat ik mensen ontmoet heb
die me de ruimte en de mogelijkhe-
den hebben gegeven. Maar ook men-
sen ontmoet heb die mij geïnspireerd
hebben. Ik ga nu naar Ermelo en
heb daar een geweldige uitdaging. Ik
ben ook super trots dat ik daar bur-
gemeester mag zijn. In Bronckhorst
heb ik een goede opleiding gehad en
ga met veel vertrouwen in Ermelo
aan de slag".

Vervolgens bracht het kerkkoor St.
Willibrord uit Olburgen, onder lei-
ding van Jan Visser, de felicitaties
over met het lied 'Dank u André'.
Baars zingt 25 jaar bij dit koor en
sinds twee jaar is hij voorzitter.

In de hal werd vervolgens aan de aan-
wezigen de gelegenheid gegeven om
Baars de hand te drukken. Ook nu
weer was er een grote rij mensen. Na
afloop van het officiële gedeelte was
wethouder Baars erg tevreden met
zo'n grote opkomst. "Dat zo velen de
moeite hebben genomen om mij de
hand te schudden, daar ben ik echt
trots op. Dit had ik niet verwacht.
Het was overweldigend. Je kent dan
wel veel mensen, maar dan moeten
ze nog wel komen. Wat belangrijk
is als mensen iets willen, moeten ze
je ook opzoeken en met elkaar naar
oplossingen zoeken. Als wethouder
heb ik dat geprobeerd uit te stralen
in Bronckhorst. En met deze grote
opkomst wordt dat gewaardeerd. Dat
vind ik wel mooi", zegt hij stralend bij

de tafel die vol ligt met cadeautjes.
"Dat ik veel heb kunnen betekenen
voor mensen heeft ook te maken dat
anderen dit ook mogelijk hebben ge-
maakt. Dan moet je denken aan bij-
voorbeeld de ambtenaren, relaties en
partners in de omgeving. Ik kan al-
leen maar aanmoedigen", gaat Baars
verder. "Als wethouder kun je niet
alles. Je kunt alleen maar enthousi-
astmeren. En als iets lukt dan put ik
daar weer kracht uit. Je wordt dan
ook zelf weer geïnspireerd door de
mensen, want zij doen het. Ik ben al-
leen maar een katalysator die lijntjes
bij elkaar brengt", zegt de inwoner
van Olburgen bescheiden.
De laatste dagen op het gemeentehuis
van Bronckhorst, heeft Baars als 'heel
apart' ervaren. "Je sluit dingen af. Je
hebt sommige dossiers die je graag
wilt afronden, maar dan weet je dat
dit niet lukt. Je probeert het daarom
zo goed mogelijk over te dragen. En
wat ik ook de laatste weken weer heb
ervaren, is de kracht van het amb-
telijk apparaat. Ik ben supeitrots op
onze ambtenaren", zegt Baars.
Als burgemeester van Ermelo gaat
Baars zich het eerst bezig houden
met het voeren van gesprekken met
de ambtenaren. "Maar ook met col-
lega-bestuurders en vooral ook met
de mensen uit Ermelo zoals onderne-
mers en verenigingen. Daar ga ik me
de eerste tijd echt op concentreren".
Baars heeft nog geen huis gevonden
in Ermelo. "Er staan wel mooie hui-
zen, maar ik ben er nog niet naar op
zoek geweest. Ik doe het rustig aan
en probeer eerst mijn eigen huis te
verkopen. Daarna ga ik kijken wat er
in Ermelo mogeüjk is", aldus Baars.

Aandachtig gehoor tijdens de toespraken.
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Afïvpnt^tiirl in rïp kathnlipkp 1rpr1r ^^^^^^akcha\\m&2Qi2Aavenisilja in ae KauioneKe KCTK Gaby Blaaser vervangt Saar
Koningsberger

Piet-Hein Cremers biedt het Kerstboekje aan Pastoor Fred Hogenelst aan.

De christelijke kerken kennen vele feesten. Grote feesten gaan ge-
paard met een gedegen voorbereiding. Zo wordt het feest van Pasen
vooraf gegaan door een vastentijd en het feest van Kerstmis door de
advent. De Rooms Katholieke gemeenschappen in Baak, Borculo, Hen-
gelo (Gld.), Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, Ruurlo, Steenderen,
Vierakker, Vorden en Zutphen vormen sinds l januari 2010 samen één
parochie: de Heilige Twaalf Apostelen. Deze geloofsgemeenschappen
werken op velerlei gebied nauw samen, zo ook in de adventstijd.

In de adventstijd, de voorbereiding
voor het Kerstfeest worden - voor

jong en oud - diverse activiteiten ge
organiseerd door en in parochie de

Het Kerstboekje

Twaalf Apostelen. Zo worden op de
zondagen van de advent (t/m 18 de
cember) door het Gregoriaans Getij-
denkoor St. Jan Vespervieringen ge-
organiseerd in de St. Janskerk in Zut-
phen. Speciaal voor de kinderen heeft
het bestuur van de parochie dit jaar
een Kerstboekje laten verschijnen. De
titel van het boekje is 'een mooi ver-
haal' en het beschrijft de adventstijd
van de Achterhoekse jongen Jacob en
zijn opa. Het boekje wordt uitgedeeld
op de katholieke basisscholen in de
regio en is voorzien van alle tijden
waarop rond de Kerstdagen vieringen
in.de 13 kerken van de parochie wor-
den georganiseerd.

Piet-Hein Cremers, vice-voorzitter van
het parochiebestuur, heeft op vrijdag
2 december met gepaste trots het
boekje aangeboden aan Pastoor Fred
Hogenelst, leider van het pastoraal
team. 'Het ziet er cool uit' zei de pas-
toor met een knipoog en hij sprak de
hoop uit dat via dit eigentijds boekje
de kinderen en hun ouders zullen
zien dat de kerk van alle tijden is.

'En' zo zei hij, 'ik hoop dat het veel
mensen naar de kerk zal brengen om
in deze hectische tijden van politieke
onzekerheid en economische crisis,
toch in ieder geval met Kerstmis even
stil te staan bij de dingen die echt be-
langrijk zijn in het leven'.

Moonyard in 'de Tol'

Gaby Blaaser (tweede van links) met Jack Martin Schuurmans (tweede van rechts).

Regio - Niet actrice Saar Koningsberger, maar actrice Gaby Blaaser zal
in januari a.s. deelnemen aan de negende editie van The Arctic Chal-
lenge Tour 2012.
De 24-jarige in Utrecht geboren Saar Koningsberger, die de nodige
bekendheid heeft vergaard met haar rollen in o.a. de films Honger en
De Schippers van de Kameleon, is de volgende maand door Veronica
TV op een belangrijk project gezet. Als gevolg hiervan heeft zij moeten
afzeggen voor de Arctic Challenge, hetgeen haar erg spijt.
"Ik had deze prachtige uitdaging graag willen aangaan en natuur l i jk
de battle met Lange Frans. Maar hopelijk komt er ooit een nieuwe
kans", aldus de bij de televisiezender TMF groot geworden actrice en
presentatrice.

De organisatie van de Arctic Chal-
lenge onder aanvoering van Jack
Martin Schuurmans is er in geslaagd
om een waardige vervangster te con-
tracteren. Niemand minder dan Gaby
Blaaser neemt de plaats in van Saar
Koningsberger.
Jack Martin Schuurmans laat weten
dat de sympathieke 25-jarige actrice
de organisatie op dinsdag 13 decem-
ber 2011 het jawoord heeft gegeven
tijdens een gezellig en vermakelijk
onderonsje in Hotel Jan Tabak in Bus-
sum, waarbij ook Jim Krienz en Alex
Groot van New Sense Media aanwezig
waren.
"En tijdens een plezierig onderhoud
met Gaby, alsmede met de vertegen-
woordigers van de productiemaat-
schappij van Veronica werd het al
gauw duidelijk dat we hier te maken
krijgen met een pittige tante, die
straks maar één ding wil en dat is
een zo hoog mogelijke klassering in
de Arctic Challenge. Verder kwam al
direct naar voren dat zanger, rapper
en presentator Lange Frans aan Gaby
Blaaser een bijzonder lastige tegen-
stander gaat krijgen in de inmiddels
overbekende battle."
Gaby Blaaser, een kleindochter van

cabaretier, acteur en schrijver Jan
Blaaser, werd op 7 juni 1986 in Am-
sterdam geboren. Als Manon in de
bekende tv-serie Onderweg naar
Morgen kreeg Blaaser veel bekend-
heid. Als actrice heeft zij ook rollen
gespeeld in tv-series als SpangaS,
Zeg 'ns AAA en Flikken Maastricht.
Daarnaast schitterde zij op het witte
doek in de films SpangaS op Survival,
Alibi, Penny's Shadow, Snuf de hond
en Gangster Boys.
Multi talent Gaby presenteerde ook
de Jetix Mega Talent Show en bij RTL
enkele prominente programma's als
Lifestyle Experience en Dancecode.
Verder is bekend geworden dat spon-
sor Lancaster en US Polo Assn twee
horloges beschikbaar heeft gesteld
voor de winnaars van The Arctic
Challenge Tour 2012. Ook sponsor
Bal Watersport zorgt voor een mooie
prijs, namelijk een dagje speedboot
varen in Bruinisse met aansluitend
een diner in de gezellige jachthaven
van Bruinisse. Daarnaast heeft Liquid
Image Dealer Nederland een prijs be-
schikbaar gesteld, zijnde voor de win-
naars van de Arctic Challenge 2012
super Camera brillen.

Wittebrink - In de serie woensdag-
avondconcerten speelt de band
'Moonyard' op woensdagavond
28 december in café 'de Tol'. Het
optreden zal plaatsvinden tussen
21.00 en 00.15 uur en de toegang
is, als altijd, gratis.

Moonyard heeft een goede periode
achter de rug. Eerst werd de bandbat-
tle bij Radio Ideaal gewonnen, waar-
mee ze hun eigen nummer 'Vaya Con
Dios Maria' professioneel konden op-
nemen en als single uitbrengen. Ver-
volgens speelde de band regelmatig
tot in de verre regio, kreeg airplay bij
landelijke radiozenders en werd zelfs
ontdekt en gedraaid door Leo Blok-
huis en Mart Smeets.
Inmiddels werd ook een tweede cd
met eigen nummers van Arjan klein
Geltink en Stef Woestenenk opgeno-
men onder de titel 'Elioelio'.
Het optreden in 'de Tol' is min of
meer een thuiswedstrijd, want akoes-
tisch en versterkt hebben meerdere
leden van de band, in verschillende
combinaties, al veel transpiratievocht
op het Tol-podium achtergelaten.

Handbal
Hengelo - Uitslagen S V Quintus 18
december:
Blauw Wit Cl - Quintus C2: 10-15;
DSC 2 - Quintus 1: 3-12 (dames).

Investeer in de toekomst, word
donateur! Voor schonere

energie, mobiliteit en voedsel.
Ontvang nu tijdelijk de

prachtige DVD-box 'Human
Planet'.

JATUUR
'MILIEU natuurenmilieu.nl
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Autobedrijf Robert Wisselink

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

G. SCHIPHORST
VERKOOP ALLE MERKEN AUTO'S

Hoegenstraat 3 • 7021 LX Zelhem
Tel. zaak 0314-641700
Tel. privé 0575 - 46 24 04
Fax 0314 - 64 10 35

CITROEN C5 2.0 4-DRS HB
MINI COOPER 1600-16V
OPEL MERIVA f 600-16V ENJOY
OPEL VECTRA 1.8 SEDAN
Gm VECTRA 2.0 STATION
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION
AUDI A41.9 TDIB.UNE SEDAN
RENAULT TWINGO 1200-16V AIR

SUZUKI ALTO 5-DRS
HYUNDAI l 20 1400-16V 5-DRS
FORD FOCUS 1600 STATION
FORD GALAXY 2.0 COOL EDITION
CITROEN C 8 2.0 LP.G
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4WD
SAAB 9.3 1800 SEDAN

PEUGEOT 307 SW10 HDIXSI
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4
CHEVROLET TRAILBLAZER 42 JEEP
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 5-DRS MILESTONE
VOLVO V 70 2.4 T STATION

2003
2004
2006
1999
2000
2003
2003
2002
2002
2009
2005
2004
2006
2004
2004
2006
2004
2004
2006
2001
2001

4950
10950
8950
2950
3950
6950
8950
3950
3750

11950
6950
12950
12950
10950
8950

11950
11500
12950
16950
5950
8950

Fijne kerstdagen
en een gezond

20121

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

IIj j AUTOBEDRIJF //ƒƒ
APK keuringsbedrijf f^L ••̂  Ij • • • • In- en verkoop nieuw
•Reparatie en onderhoudMül̂ F fi^f m m m m en gebruikte auto's
alle merken auto's ^L^f m I ^̂ F • ••• • Schadereparaties

Zelhemseweg19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

»»»»*.**
ruift*

Fijne kerstdagen

en een gezond

VETMAN
AUTOBANDEN

Banden Velgen Onderhoud A.P.K.

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.) 7e/. (0575) 46 27 79 Fax (0575) 46 05 55

SMWW • IJS • RtCtH
WUC MCT

WIHURBANDtH
Wij wensen u een gezond en veilig 2012!

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21
• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen

• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Citroen C4 Picasso
1.8 16v Seduction 5 Persoons, 2007,

46.872 km, Grijs metallic, MPV

e 16.000

Citroen Berlingo 2.0hdi 600kg Commerce zwart jan-04
Fiat Panda 1.2 8V Dynamic, Geel, Hatchback sep-07
Ford Focus 1.6 16v Futura, Grijs met., Hatchback sep-06
Ford Focus 1.6 16v Trend, Grijs, Hatchback mei-99
Hyundai Getz 1,4i 5drs. Active cool, Grijs metallic jan-07
Nissan Note 1.4 5drs. First Note, Copper Glow, MPV jun-06
Peugeot Partner 1.9d 170c comfort, Bestelbus jul-02
Renault Scénic 1.6 16v Dynamique Luxe, Grijs, MPV apr-04
Renault Scénic 1.6 16v Dynamique, Grijs met., MPV mei-02
Seat Altea 1.6 Stylance, Grijs metallic, MPV mrt-06
Toyota Aygo 1.0 12v Comfort Cool, Donker Grijs met. jan-11
Toyota Aygo 1.0 12v Comfort Cool, Silver M jan-11

| Toyota Prius 1.5 Vvt-i Automaat Sdrs. Comfort, Beige jun-07

Wij wensen u fijne kerstdagen en een

122. 160 km
12.247 km

111.691 km
88.884 km
42.752 km
98.324 km

140.996 km
131. 032 km
182.606 km
81 .81 5 km
18.119km
16.553 km

122.372 km

€ 4.750
€ 6.000
€ 8.950
€ 3.750
€ 7.500
€ 9.950
€ 3.250
€ 7.500
€ 4.500
€11.750
€ 8.500
€ 8.500
€ 12.750

gezond 2012

Autobedrij f-Aal
eera in Peugeot en Citroen

Peugeot 106 XT 1,1 3drs.
07/2003, 44.000 km

€ 3.750,-

Citroen Xsara Break 1,4
Citroen C5 2.0 Hdi-f Licjne Business
Daewoo Tacuma 1,8 Airco
Mazda 3 1,6 sedan Exclusive
Peugeot 206 1,4 3drs Airco
Peugeot 206 1,4 16V Gentry Airco 5drs
Peugeot 207 SW 1.4 16v 95 pk
Peugeot 307 XS 1,6 16V 5drs zwart
Renault Megane Break 1,6 16v RXE
Opel Astra 1,6 Airco
Toyota Yaris 1,3 16v VVT-I 3drs

12/2000
06/2008
11/2000
06/2006
06/2004
06/2004
02/2010
01/2004
01/2000
04/2000
08/2006

168.000 km
53.000 km
66.000 km

115.000 km
44.000 km
64.000 km
31.000 km

126.000 km
143.000 km
169.500 km

47.000 km

€ 2.450,
€ 19.950,
€ 3.950,
€ 8.350,
€ 5.350,
€ 5.950,
€ 14.950,
€ 5.950,
€ 2.450,
€ 3.450,
€ 7.350,

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2012

Autobedrijf-Aal vof
Nijverheidsweg 15
7221 CKSteenderen

Telefoon: 0575-451113
E-mail: info@autobedrijf-aal.nl

Web: wvsrw.autobedrijf-aal.nl
AUTOMOTIVEREND

•

.M Autobedrijf
M Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

-£Z GlasCarage

-* Suzuki Swift
1.3 Shogun

2008
59.492 km
€9.995

Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark 16v Veloce Edizione 2003 107.505 km € 7.500
Chevrolet Kalos 1.2 5-drs. Spirit 2005 67.946 km € 5.750
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4wd Automaat Premium 7-pers. 2007 87.400 km € 20.950
Mazda Premacy 1.8i Active 2003 143.948 km € 8.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 8.950
Opel Astra Stationwagen 1.6i Nioy 2003 126.744 km € 5.250
Opel Zafira 1.816v Design Edition 2004 143.908 km € 7.950
Peugeot 107 1.012v5drs.XS 2007 61.207 km € 6.500
Peugeot 206 CC 2.0 16v Roland Garros 2002 83.598 km € 7.950
Peugeot 307 1.616v5drs.XS 2002 127.545 km € 7.750
Peugeot 307 sw1.6 16v Pack 2004 86.742 km € 9.950
Renault Twingo 1.2 8v Authentique 2008 28.026 km € 7.750
Seat Ibiza 1.416v 3drs. Stylance 2004 87.280 km € 7.250
Suzuki Ignis 1.3 16v 5-drs. GL 2001 99.919 km € 4.950
Toyota Verso 1.8 navi 2007 99.160 km €15.250
Volkswagen Golf 1.6 Fsi Trendline Executive 2008 76.468 km €13.950
Volvo S60 2.4 Comfort-Line 2003 148.725 km € 9.950

Fijne Feestdagen en een voorspoedig 2012

A3UTOXK1
st. Janstraat 28 Keljenborg

Wij dragen uw auto op handen/ www.autokemp.nl

Qood én óêêa auto's

0575-461977

Voor noodgeval of pech belt U 24 uur per dag

06- 53403784

Prettige Kerstdagen,

HET OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
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Ondersteuning en advies voor het mestbeleid in de Woensdag 28 december Rabo Kasteelcross Vorden

Accountant Ton Groot Roessink Rudi Peters: 'Verwachtingen
zijn hoog gespannen'

Ton Groot Roessink, Ondersteuning en advies voor het mestbeleid in de agrarische sector.

^ Baak - Als kind wilde Ton Groot Roessink
al bij zijn ouders op de boerderij gaan wer-
ken. Dat lukte en zit samen met z'n ouders
in het melkveebedrijf vof Groot Roessink
Baak. Daarnaast raakte hij geïnteresseerd
in de administratieve tak rondom de vee-
houderij, met als specialisatie mestbeleid
en de toeslagrechten.

"Het is de liefhebberij om met levende have te
werken. Je bent nooit alleen al zeggen ze nooit
iets terug," lacht Ton. "Je zit als boer wel op een
eilandje, maar geen dag is hetzelfde." Hij volgde
naast de agrarische opleiding ook een financi-
ële opleiding. "Ik kwam erachter dat mijn inte-

^ resse uitging naar vooral het stukje advies, het
begeleiden en adviseren van bedrijven om het
maximale rendement te behalen." Het financi-
ële gedeelte, hoewel interessant, liet hij liggen.
"Ik heb het advieswerk in de agrarische sector
op het gebied van mestbeleid en toeslagrechten
ook bij een accountant gedaan, zo'n driejaar."
Hij stopte om thuis aan het werk te gaan, maar
tijdens het verbouwen kreeg Ton toch heimwee
naar het advieswerk. Ook kreeg het idee vorm
om voor zichzelf te beginnen. "Door de optima-
lisering binnen ons bedrijf komt er tijd vrij voor
andere werkzaamheden," legt Ton uit. Hij wil
die tijd goed invullen en gaat nu op l januari
2012 beginnen met zijn bedrijf in Ondersteu-
ning en advies. "Ik kan een relatief laag tarief in
de markt brengen voor een goed advies. Er valt
veel te halen voor veehouders en akkerbouwers
om te optimaliseren, meer rendement te ver-
krijgen uit de administratie en de regelgeving.
Daar kan ik in ondersteunen en adviseren."
De (vooral) Europese regelgeving binnen de
agrarische sector wordt continu aangescherpt
en veranderd. Vooral veranderingen binnen
het mestbeleid zorgen ervoor dat velen door
de bomen het bos niet meer zien. "Ik kan het
stukje administratie en begeleiding hierbij over-
nemen, zodat alles correct wordt afgewerkt en
veehouders voldoen aan alle eisen en wensen
vanuit Europa en de overheid."
Ton Groot Roessink ondersteunt agrariërs, zoals
veehouders en akkerbouwers bij alle werkzaam-
heden betreffende het mestbeleid, toeslagrech-
ten en overige subsidieaanvragen. Dit zijn bij-
voorbeeld de gebruiksnormenberekening met
de opgave aanvullende gegevens en bedrijfsspe-
cifïeke excretie, het opstellen van het bemes-
tingsplan en de gecombineerde opgave waarin

^~ de aanvraag bedrijfstoeslag zit verwerkt.
Ton legt uit dat het erom gaat dat alle veebedrij-
ven en akkerbouwers een administratie moe-
ten bijhouden van de in bezit en gebruik zijnde
gronden. Op basis van de aanwezige gronden

kan bepaald worden wat de gebruiksruimte
dierlijke mest en overige meststoffen is op een
bedrijf. Door de verscherpte regelgeving zal er
steeds minder dierlijke mest en overige mest
geplaatst mogen worden. Aan de hand van de
administratie kan het ministerie steekproefsge-
wijs controleren of de wet- en regelgeving na-
geleefd wordt. Dit kan zelfs tot 5 jaar geleden
beoordeeld worden, waardoor het belangrijk is
om de administratie op orde te hebben.
"De dieren op een veebedrijf produceren de
mest. De vraag is dan: 'Kan die mest allemaal
geplaatst worden op eigen grond?' Zo ja, is er
nog ruimte over voor eventuele aanvoer van
dierlijke meststoffen via een andere producent.
Daarbij gaat het dan om het regelen van het
mesttransport. Hoe korter de afstand hoe lager
de transportkosten. Datzelfde geld ook voor de
akkerbouwers. Die hebben in feite geen pro-
ductie van dierlijke mest maar wel ruimte voor
de aanvoer ervan. De vraag is dan hoeveel." De
administratie die nodig is voor het opstellen
van een bemestingsplan en/of de gebruiksnor-
menberekening, kan Ton voor zijn rekening
nemen.
Jaarlijks moeten veebedrijven en akkerbouw-
bedrijven aan het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) verant-
woording afleggen over de hoeveelheid grond
die ze in gebruik hebben, de Gecombineerde
opgave. Daarnaast wordt hierin de aanvraag
voor de jaarlijkse bedrijfstoeslag vermeld en de
overige informatie die van belang is voor het
productieproces binnen het bedrijf. De opgave
Aanvullende gegevens zijn van belang voor de
aanwezige mestvoorraden en reeds aangevoer-
de meststoffen in het desbetreffend jaar, die als
uitgangsituatie dienen voor het nieuwe jaar.
Voor vele wetten en regels op het gebied van
mestbeleid en toeslagrechten zijn standaard
procedures beschikbaar. Ton wil deze verfijnen
en een goed advies geven om het maximale ren-
dement te verkrijgen voor de ondernemer, het
gewas en de portemonnee. Het gaat om bewust-
wording van de waardes die aan de vele regels
en wetten zijn gekoppeld. "Door de regelgeving
per bedrijf toe te passen, zijn er mogelijkheden
om een optimaal rendement te behalen. Je wilt
het beste voor de klant."
Wie de administratie geordend wil hebben,
ondersteuning en advies voor alle verplichte
werkzaamheden binnen het mestbeleid en toe-
slagrechten wil hebben of wil kijken naar de
mogelijkheden binnen het bedrijf, kan bellen
of mailen naar Ton Groot Roessink voor meer
informatie: (06) 12 55 12 07, tgrootroessink@
kpnmail.nl.

Rudi Peters en Jan Pieterse

Wichmond - 'Kunt u straks even terug bel-
len'. Prima dat regelen we, komt goed '.
' Ik zie je straks op de vergadering'. Een
gesprek met Rudi Peters over de Rabo Kas-
teelcross die woensdag 28 december nabij
kasteel Vorden wordt verreden, wordt en-
kele malen door een rinkelende telefoon
onderbroken. Met deze cross in aantocht
is er voor de organisatie vooraf heel wat
werk te verzetten, zo blijkt!

Bij de RTV Vierakker Wichmond die deze Kas-
teelcross voor het negende achtereenvolgende
jaar organiseert, is onder aanvoering van Rudi
Peters een speciale commissie in het leven ge-
roepen die verder bestaat uit: Jan Weevers, Rens
te Stroet, Martin Weijers, Peter Makkink en Je-
roen Borgonjen. Momenteel is dit zestal druk
bezig om de laatste puntjes op de 'i ' te zetten.
Rudi Peters is in opperbeste stemming en zegt:
' Vorig jaar waren er enkele problemen en was
ik even bang dat het dit jaar moeilijk zou wor-
den de cross te organiseren. Gelukkig is het te-
gendeel het geval en krijgen we van alle kanten
de nodige medewerking. Zonder anderen tekort
te doen, een groot compliment aan het Gelders
Landschap die ons toestemming geeft om over
hun grondgebied te rijden. Datzelfde geldt voor
de familie Arfman, ook zij hebben toestemming
gegeven dat een gedeelte van het parcours over
hun grond loopt, ' zo zegt Rudi Peters.
Evenals vorig jaar is de start van de Kasteelcross
weer op de Schuttestraat gepland, circa twee
honderd meter vanaf de Ruurloseweg. Ook dit
keer een parcours met een lengte van circa drie
kilometer. In de praktijk 2x anderhalve kilome-
ter, want de coureurs rijden dit keer niet om
het kasteel heen, maar gaan na 1,5 kilometer
via een lus weer terug naar de Schuttestraat,
waar ook de finish staat gepland. De organisa-
tie heeft al veel inschrijvingen voor deze cross-
wedstrijd binnen. Rudi Peters: ' We hebben zes
categorieën en per categorie circa 50 tot 60 deel-
nemers. Onze cross is dit jaar in Nederland de
laatste die in 2011 gehouden wordt.
Tussen Kerst en Oud en Nieuw willen veel rij-
ders graag nog aan hun conditie sleutelen. Voor
de rijders die begin januari deelnemen aan het
Nederlands kampioenschap geldt ook nog een
andere insteek, testen hoe je er voor staat. En

dat testen kan prima op het terrein dat wij heb-
ben uitgezet en waar de 'grote jongens ' gemid-
deld zo'n 25 kilometer per uur kunnen halen.
We hebben goede hoop dat onze oud- plaatsge-
noot Annemiek van Vleuten ook aan de start
verschijnt', zo zegt Rudi Peters. Op de wed-
strijddag zijn circa 30 leden van RW Vierakker
Wichmond in touw om alles in goede banen te
leiden. Ook de dames van de leden van de cros-
scommissie helpen volop mee. Zij zorgen voor
koffie, een warme hap e.d.' Voor ons zijn de da-
mes deze dag onmisbaar', zo prijst Rudi Peters.
Het programma ziet er als volgt uit: 10.45, pu^
start Masters ; 11.45 uur Nieuwelingen; 12.30
uur Jeugdwedstrijd 7-12 jaar( jongens en meis-
jes kunnen zich nu al aanmelden bij Rudi Peters
0575-441678. Inschrijven is bovendien mogelijk
tot een half uur voor de start); 13.00 uur start
Vrouwen/ Junior- Vrouwen/ Nieuweling- meis-
jes; 14.00 uur Amateurs; 15.00 uur Elite/ Belof-
ten; 15.02 uur start Junioren. Zoals hierboven
gememoreerd is om 12.30 uur de start van de
jeugd. Speciaal bedoelt om aan het veldrijden
te snuffelen, zoals Rudi Peters deze categorie
omschrijft.
Overigens is RTV Vierakker Wichmond mo-
menteel druk doende om de jeugd van 13 jaar (
2011 ) c.q. 14 jaar ( 2012 ) te stimuleren om lid
van de club te worden. Jan Pieterse, ' de man
achter de schermen ' en initiatiefnemer zegt
hierover: ' Het idee komt voort uit het Jeugd
Stimuleringsplan, een plan van de overheid om
de jeugd aan het sporten te krijgen. Wat onze
vereniging betreft dus: wielrennen ! Wielren-
nen is geen goedkope sport, denk alleen maar
aan het materiaal. Het bedrijf Segal- Bikes uit
Zutphen stelt ons gratis tien fietsen ter beschik-
king, een uniek aanbod. We hopen dat jongens
uit de gemeente Bronckhorst, die nog geen lid
zijn van een wielervereniging zich zullen aan-
melden www.rtwierakkerwichmond.nl Onze
club wil de jongens vervolgens begeleiden op
een drietal disciplines ( veki- weg- baan ) Wil
het plan doorgang vinden dan moeten zich mi-
nimaal 6-10 jongens opgeven. Verder zijn we
momenteel nog op zoek naar sponsors voor
kleding e.d. Daar krijgen eventuele sponsors
natuurlijk wel wat voor terug zoals reclame tij-
dens de wedstrijden en reclame op onze ploeg-
leiders- wagen', zo zegt Jan Pieterse.

Fractievergadering
~ PvdA-Bronckhorst

Hengelo - De fractie bespreekt
twee keer per maand alle onder-
werpen die door de gemeente-
raad behandeld worden.

De meest uiteenlopende onderwer-
pen komen aan de orde. De laatste tijd
waren dit onder andere de rondweg
Hummelo, het centrumplan Vorden,
bomenkap, de WMO, de privatisering
van sportaccomodaties.
Regelmatig komen belanghebbenden

langs om hun visie op een bepaalde
kwestie toe te lichten. Vindt u het
interessant om de fractieleden live
te ontmoeten, met elkaar te praten
over de agenda van een fractiebe-
raad? Eens zien welke overwegingen
er over tafel gaan? U hoeft daarvoor
geen lid te zijn van de PvdA.
Maandagavond 9 januari, gemeente-
huis. Vanaf l januari staat de agenda
op de website van de partij:
www.bronckhorst.pvda.nl.

Geef aan onderzoek, ga naar diabetesfonds.nl

SBBBBBBHBBi
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Sierpoppen logeren in nostalgiehuis
familie park Cactusoase

Ruurlo - Anny Cactus is altijd al verzot geweest op poppen. Enkele
jaren geleden nam ze een bijzondere collectie Sierpoppen over van
A unie Havenga uit Zaandam. Haar huis werd namelijk te klein voor al
die poppen waarvoor zij vol liefde en geduld, uur na uur, bijpassende
klederdracht had genaaid.

Sindsdien pronkten de authentieke
sierpoppen in een prachtige vitrine.
Onlangs ontmoette Anny Cactus een
ander poppenmoedertje, namelijk
Sonja Boerhout. Samen besloten ze
enkele van hun sierpoppen te showen
in het Nostalgiehuis. Anny Cactus is
er trots op dat ze o.a. Saar, een pop
uit 1918, geperst uit papier-maché, in

deze show mag tonen. Een poppen-
wagen uit 1940-1945 en enkele toe-
passelijke schilderijen uit de collectie
van Sonja Boerhout maken het geheel
compleet. Al met al een mooie, doch
tijdelijke, aanvulling op de overige at-
tracties zoals duizenden soorten cac-
tussen, Vogeltuin, Cactus Piramide,
ambachtelijke schoenmaker, door-

snede van een historische boerderij,
Kindertuin, Indian Art Gallery en de
Desert Express en Thomastrein die
door een Mexicaans rotslandschap rij-
den. Kortom, ook in de wintermaan-
den een leuk uitstapje voor jong en
oud, samen of alleen. TIP!!! Expositie
Hanno van der Meulen met nieuwe,
buitenissige natuurfotografie.

Voor meer informatie:Expositie Fami-
lie Park CactusOase, Jongermanssteeg
6 te Ruurlo. Tel. 0573 451817 website:
www.cactusoase.nl email:
info@cactusoase.nl

Schenking € 5750,- aan Doe Een Wens

Heide Smid bv viert jubileum

l Ialle - De Heide Smid bv (Duiven en Halle), speciaalzaak op het gebied
van kachels, openhaarden, schoorstenen en schouwen bestaat dit jaar
75 jaar. In september is dit groots gevierd met een speciale feestavond
en receptie.

De Heide Smid bv koos Doe Een Wens
als goed doel in het kader van hun ju-
bileum. Deze maand kon Bert Wisse-
link van De Heide Smid bv Doe Een
Wens blij maken met een heel mooi
bedrag: maar liefst €5.750,- was het
resultaat van de jubileumactie.

Doe Een Wens heeft als doel het ver-
vullen van de liefste wens van kinde-
ren tussen de 3 en 18 jaar met een
levensbedreigende ziekte. Het geeft
deze kinderen, die vanwege hun ziek-
te vooral patiënt zijn, weer de kracht
om kind te zijn. Per l januari 2012

krijgt de stichting een nieuwe naam:
Make-A-Wish Nederland. Met deze
naamsverandering sluit de stichting
beter aan bij het bij de internationale
stichting: de Make-A-Wish founda-
tion. Werkwijze en doelgroep blijven
wel hetzelfde.

Wilt u als bedrijf/(sport)school ook
een keer een actie organiseren voor
Doe Een Wens?
Kijk dan op www.doeeenwens.nl

KBO IJsselsenioren
Geslaagde kerstmiddag
Leden van de KBO IJsselsenioren
hebben het jaar afgesloten met
een druk bezochte en goed ge-
slaagde middag in een kerstsfeer
versierde zaal Herfkens in Baak.

Om 12.00 uur begon de middag met
een kerstviering, waarin werd voor-
gegaan door mevrouw H. Fransen en
mijnheer J. Marijnissen uit Vierakker/
Wichmond. Vervolgens genoten de
gasten te samen van een heerlijke uit-
gebreide koffietafel. Na de pauze werd
de middag voortgezet met een optre-
den van de 'Montferlanders'. De gasten
hebben genoten van een zeer gezellige
en ontspannen middag. Tot slot wens-
te de voorzitster een ieder hele mooie
feestdagen. De jaarvergadering is op
dinsdagmiddag,. 14 februari 2012.

leden van de KBO IJsselsenioren genoten
van een geslaagde kerstmiddag.

Britt Dekker een
groot succes!

Hengelo - Vele weken is er gespeculeerd, komt ze wel of komt ze niet,
maar zaterdag 10 december jl. werd het dan eindelijk bevestigd, Britt
Dekker was in Disco de Zwaan.

Na een daverend optreden van haar
eerste singel "Peking Vet" werd ze
door de bezoekers ontvangen als een
ware ster! Er was niemand die niet
met Britt op de foto wilde en ook haar
handtekening is veelvoudig gezet. Ve-
le gezellige gesprekjes tussen Britt en
de bezoekers waren het gevolg.

Nadat ze in de discotheek is geweest
heeft Britt ook de bezoekers in het
café rijkelijk vermaakt. Van jong tot
oud, iedereen was toch even benieuwd
naar haar bijzondere verschijning.
Het gebeurt niet vaak dat er een be-
kende Nederlander in Hengelo komt
maar we hebben het geweten, Britt
Dekker is een ware ster!

De Spinde klokken en antiek

Doesburg - In juli afgelopen jaar opende aan de Zandbergstraat 36 in
Doesburg de winkel van De Spinde Klokken en Antiek. Theo en An-
nelies zwaaien er de scepter. De Spinde heeft veel kennis, ervaring en
goodwill in huis.

Theo en Annelies struinen schuurver-
kopen en markten België en Frank-
rijk af om in te kopen. In eigen werk-
plaats worden eventuele restauraties
uitgevoerd en vervolgens te koop
aangeboden in de Spinde. Klokken
zijn de specialisatie van Theo. Hij res-
taureert ze volledig en verricht ook
onderhoud. Stof en smeermiddelen
blijken een combinatie die zich in elk
uurwerk op een gegeven moment op-
hopen. Een ultrasone reiniging doet
wonderen en eventuele mankemen-
ten worden verholpen. Bij de Spinde
hangen en staan klokken in verschil-
lende stijlen en prijsklassen. Naast

verkoop, kunnen klanten ook voor
inkoop terecht bij de Spinde. "Mensen
krijgen bij ons een eerlijke prijs", al-
dus Theo. "Wij moeten niets -hebben
van schimmige prijzen of afspraken.
Alles in de winkel is dan ook vast ge-
prijsd en worden verkocht inclusief l
jaar garantie zodat de klanten direct
weten waar ze aan toe zijn. Klokken
kunnen eventueel gehaald worden.

Naast de reguliere openingstijden, is
de Spinde ook geopend tijdens de Cul-
turele Zondagen in Doesburg. Voor
meer informatie:
www.antiekdespinde. nl
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Profiteer van veel voordeel!

Traditionele Herwers
Eindejaarsshow weer van start

De medewerkers van Herwers wensen u prettige feestdagen.

Hengelo - Net voor het einde van het jaar organiseert Herwers weer de
traditionele Herwers Eindejaarsshow. Van 16 tot en met 31 december
is er weer veel voordeel te behalen. Nieuwe modellen zijn verkrijgbaar
voor messcherpe prijzen, occasions met flinke kortingen en voor ie-
dere bezoeker ligt een presentje klaar!

Zo is zijn de Nissan Pixo, Micra, Note,
Qashqai en Juke tijdelijk verkrijgbaar
met voordeel oplopend tot € 1.000,-!
Voor de nieuwe Nissan Micra DIG-S is
er een aantrekkelijke financieringsac-
tie. Ook kunt u kennis komen maken
met de nieuwe Nissan Evalia: verras-
send veelzijdig met de mogelijkheid

tot 7 zitplaatsen. Bij aankoop van een
nieuwe of gebruikte Nissan krijgt u
bovendien een straatje Eindejaarslo-
ten cadeau tijdens de show! Vraag
hiervoor naar de voorwaarden.
Ook Renault heeft een nieuw model
in de showroom: de nieuwe Renault
Twingo. En naast dit nieuwe model

kunt profiteren van diverse acties op
de diverse Renault modellen. Boven-
dien ontvangt u bij aanschaf van een
Renault eveneens loten.

De Herwers Eindejaarsshow vindt
plaats bij alle Herwers vestigingen en
is te bezoeken op maandag t/m don-
derdag 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 gesloten.
Kijk ook op www.herwers.nl

R.K Daltonbasisschool de Leer Hengelo

Emma Boitelle winnares Lions
Peaceposter

Arjen Stapelbroek (1), Emma Boitelle (m.) en SandraJurriens-Klein Herenbrink (r.).

Hengelo - In het najaar namen een aantal scholen in Bronckhorst deel
aan de Peaceposter-wedstrijd die jaarlijks door de Lions Club interna-
tional wordt uitgeschreven. Leerlingen tussen de 11 en 13 jaar maak-
ten tekeningen over het thema VREDE. Emma Boitelle werd beste van
haar school, het district en Nederland!

Elke winnaar van de school dingt
mee naar de districtsprijs waaronder
Bronckhorst valt. Die districtwinnaar
doet mee met de landelijke prijs. De
landelijke prijswinnaar dingt tenslot-
te mee in Amerika (OakBrook) naar
de eerste prijs van alle landen ter

wereld. Emma Boitelle, leerlinge van
groep 8 van de R.K. Daltonbasisschool
De Leer in Hengelo werd de beste van
haar schooien zij won tevens de dis-
trictprijs. Dus dong zij mee naar de
nationale prijs en ook daar won zij de
hoofdprijs.

De tekening van Emma zal volgend
jaar prijken op de voorzijde van het
ledenhandboek van de Lions Neder-
land (2012). Tevens wordt haar teke-
ning ingezonden naar Amerika. Wie
weet wat daar nog kan gebeuren?
Bijgaand een foto met Emma in het
midden tussen de andere prijswin-
naars, haar onderwijzer Arjen Stapel-
broek en Sandra Jurriens-Klein Heren-
brink, voorzitter van de Peaceposter-
commissie van de Lions Bronckhorst.

De muzikale kerst
Zelhem - Kerk en radio zal op
kerstavond , zaterdag 24 decem-
ber, van 19.00-20.00 uur een extra
uitzending verzorgen via Radio
Ideaal. Het zal een feestelijke uit-
zending worden met veel beken-
de kerstzang en muziek.

Op 2e kerstdag, maandagavond 26
december, is er van 19.00-20.00 uur

de wekelijkse uitzending te beluiste-
ren met de naam "De Muzikale Ont-
moeting". Hierin zal ook kerstzang
te horen zijn en een overdenking van
Ds. Freek Brandenburg uit Vorden.
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland:
FM 91.l of 94.00.
De etherfrequenties zijn 105.1 t/m
107.7 en via internet: www.ideaal.org

De vrijwilligers zijn op...
De gemeente Bronckhorst heeft
een goede vrijwilligersvacature-
bank. De Stichting Peuterspeel-
zalen Bronckhorst (SPSB) is erg
blij met vrijwilligers. Momenteel
heeft de SPSB nog 6 peuterspeel-
zalen binnen de gemeente, maar
dat worden er per l januari 9.

Heel fijn voor de peuters dat de peu-
terspeelzaal voor Drempt, Hummelo
en Steenderen behouden kan blijven.
Er is echter wel een opvallende zaak:
Bij de peuterspeelzalen in Halle, Zel-
hem eo, Hengelo, Keijenborg, en Vor-
den hebben we vrijwilligers, maar

bij de nieuwe SPSB peuterspeelzalen
zijn er geen vrijwilligers te vinden.
Binnen veel organisaties draait er
men op de kracht van vrijwilligers.
Zo is dat ook bij de peuterspeelzalen
naast de aanwezige gediplomeerde
leidsters. Vrijwilligers krijgen ook
een onkostenvergoeding. Hebben
wij geen vrijwilligers, kunnen we de
peuterspeelzaal niet goed draaiende
houden... wat zijn dan de conse-
quenties? Zijn er mensen met lege
plekken in hun agenda, kijk dan
eens op de vacaturesite voor vrijwil-
ligers van de gemeente Bronckhorst
of op www.spsb.nl

provincie

Bekendmakingen voortaan alleen digitaal

De Provincie Gelderland publiceert haar
openbare bekendmakingen vergunningen digi-
taal via de website www.gelderland.nl/actueel/
bekendmakingen

Gelderland Wilt u continue op de hoogte blijven van
bekendmakingen dan kan dat door aanmelding
op de RSS-feed knop op bovengenoemde
webpagina.

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

29-30-31 december bij Gescherikerihuis Beuseker

VUURWERK, CARBID en
OLIEBOLLEN

Geschenkenhuis Beuseker: vuurwerk, carbid en oliebollen.

Steenderen - Bij Geschenkenhuis Beuseker is het aan het einde van
het jaar een drukte van belang: dan is de vuurwerk en carbid verkoop
in de winkel. Op 29, 30 en 31 december zal er aan de Landlustweg 2
eveneens een kraam staan van Kampioensbakker Paul Berntsen. Daar
verkoopt hij zijn beroemde oliebollen. Er staan dan lange rijen bij de
oliebollen kraam!

Elk jaar is er bij Beuseker een vuur-
werkverkooppunt van de vuurwerk-
expert. Een deel van de winkel wordt
dan aangepast voor de verkoop van
een uitgebreid assortiment vuurwerk.
Maar ook Carbid is erg gewild. Net
zoals bij de meeste andere verkoop-
punten worden vuurwerkafvalzak-
ken meegeleverd, die bij de door de
gemeente vastgestelde inleverpunten
ingeleverd kunnen worden.
De succesvolle gebakskraam van

Kampioensbakker Paul Berntsen uit
Didam, zal niet ontbreken, buiten op
de stoep. Deze enthousiaste bakker is
geen onbekende in Steenderen, want
zeer regelmatig brengt hij de door
hem gebakken VW Achterkoekjes
bij Geschenkenhuis en VW service-
punt Beuseker.
Zet het in de agenda: 29-30-31 decem-
ber weer volop VUURWERK, CARBID
en OLIEBOLLEN bij geschenkenhuis
Beuseker.
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Bridgen voor Stichting Litania

Doel naast de deur
Toldijk - Heel vaak is het geven aan een goed doel een ver-van-mijn-
bed-show en dat willen mensen het liefst zo houden. Maar wat gebeurt
er als hulp naast de deur wordt gevraagd? Dat was het geval enkele
maanden geleden op een speelavond van Bridgeclub Bronkhorst. Deze
club houdt ieder jaar een open toernooi waarvan de opbrengst be-
stemd is voor een goed doel, het zogenaamde 'GOEDE DOELEN TOER-
NOOI'. Voorheen gingen leden op pad om sponsors te vinden, maar
in deze tijd van recessie is daarmee voor een groot deel gestopt. Spon-
sorbijdragen komen van de RegioBank als hoofdsponsor, Autobedrijf
Melgers en café-restaurant Den Bremer als co-sponsors.

De leden van de bridgeclub bepalen
dat doel! Hen was gevraagd goede
doelen in te brengen en deze op pa-
pier toe te lichten. Hieruit wordt door
middel van stemming een keuze ge-
maakt. Het moet altijd een doel zijn
waarvoor mensen die in Bronckhorst
wonen zich inzetten, een project,
stichting of organisatie, kortom iets
dat op de hele wereld kan plaatsvin-
den. Ditmaal viel de keus van de le-
den van Bridgeclub Bronkhorst op
een stichting die nog maar kort be-
staat, veel respect verdient en ook
nog eens heel dicht bij huis is, name-
lijk Stichting Litania. Het was inge-
bracht door een lid, afkomstig uit
Hengelo, bekend met de stichting en
de mensen die erachter zitten. In het
weekblad Contact is al het een en an-
der over deze stichting geschreven.
Stichting Litania? Ja, met Litania
Blom, een 7-jarig meisje uit Hengelo
en lichamelijk gehandicapt, is het al-
lemaal begonnen. Zij lijdt aan bescha-
digingen van het zenuwstelsel (cere-
brale parese) waardoor bewegings-

stoornissen veroorzaakt zijn. Zij zit in
Doetinchem op de Mariëndalschool,
heeft twee jongere zusjes en een va-
der en moeder die wilden dat hun
oudste dochter een zo normaal moge-
lijk leven zou kunnen leiden. En wie
wil dat niet? Een fiets is zo'n ding dat
alle kinderen bezitten en waarmee
mensen samen op pad kunnen gaan.
Voor Litania zou een aangepaste fiets
iets geweldigs zijn, maar onbetaal-
baar voor de familie. Door een over-
heidsinstelling of zorgverzekeraar
wordt zo'n ding niet betaald.
Het echtpaar Blom zat niet bij de pak-
ken neer, maar begon enthousiast
met rommelmarktjes. Ieder die het
hoorde, werd ook aangestoken en
hielp mee met spullen in te brengen
en te kopen. Een ruimte werd gratis
ter beschikking gesteld zodat de rom-
melmarkt ook met slecht weer kon
doorgaan. Deze tweedehands winkel
is inmiddels omgedoopt in: Litania's
Charity Shop. Samen met gulle ge-
vers en een accountantsbedrijf dat
een grote bijdrage geschonken heeft,

is het de ouders gelukt hun dochter,
stralend en wel, op de fiets te krijgen.
Geen gewone fiets, maar een rolstoel-
fiets! Ook een stichting is in het leven
geroepen, niet alleen voor Litania,
maar voor alle kinderen van haar
school én van Bronckhorst om aange-
paste middelen, die niet vergoed wor-
den, maar het leven veraangenamen,
te kunnen aanschaffen. Zo werd de
naam van het meisje Litania aan de
stichting verbonden, want met haar
begon deze trein in beweging te ko-
men... en...rijdt door.
Deze stichting te steunen met een fi-
nanciële bijdrage is het doel van
Bridgeclub Bronkhorst tijdens het
open toernooi dat gehouden wordt
op zaterdag 28 januari 2012 bij café-
restaurant Den Bremer in Toldijk.
Wie kan bridgen, kan zich voor 16
januari 2012 opgeven. Er is een goed
verzorgde prijzentafel voor alle lij-
nen. Bovendien is er een bridge week-
end te winnen, aangeboden door Ho-
tel Asteria, door middel van een ver-
loting. Doe mee voor 25 euro per
paar, stort het bedrag op rekening
3274.21.851 t.n.v. Bridgeclub Bronk-
horst, o.v.v. beide namen, woonplaats
en één telefoonnummer. Wie wil ge-
nieten van een gezellig en lekker
stamppottenbuffet direct na afloop,
betaalt 11 euro per persoon bij. Infor-
matie is te verkrijgen bij Hans Jansen,
tel. (0575) 551892 of e-mail:
j .jansen47@kpnplanet.nl
Doe mee, steun en geniet!

Day Trippers

Naar Beatles Festival in Washington

Bronckhorst - Patric Roes uit Hummelo is basgitarist van de in mei
2010 opgerichte band de Day Trippers. De overige leden komen uit
Arnhem, Doetinchem, Terborg en Schermbeek (D). De band is opge-
richt als eerbetoon aan de legendarische band The Beatles en de leden
van de band zijn duidelijk geïnspireerd door die muziek. Ze noemen
zich een tribute band, de band speelt The Beatles niet klakkeloos na en
is dan ook geen imitatie en zeker geen look-a-like band, maar brengt
hun nummers op eigen wijze met eerbied voor het origineel. De Day
Trippers traden vorig jaar augustus voor het eerst op tijdens The In-
ternational Beatles Week in Liverpool in de wereldberoemde Cavern
Club; de gewelvenkelder waar de originele Beatles werden ontdekt.
Dit optreden was de eerste in een reeks van optredens in de afgelopen
periode en in de toekomst. Zeven daarvan vonden plaats in de Cavern
Club. Dat dit alles niet onopgemerkt is voorbijgegaan blijkt uit de
ontvangen uitnodiging om op te treden tijdens het grootste Beatles-
evenement ter wereld. Voordat het zover is volgen eerst nog optre-
dens in Nederland en zijn optredens in Duitsland, België en Frankrijk
gepland, maar ook is er binnenkort een optreden in de regio. Op 26
december zijn de Day Trippers te zien en te horen in Café De Engelen-
bak te Doetinchem.

Dat de optredens van de Day Trippers
niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan
aan organisatoren in binnen en bui-
tenland blijkt uit het feit, dat de orga-
nisatie van het Beatles-festival' Abbey
Road on the River' de band heeft uit-
genodigd om op te treden tijdens het
grootste Beatles-evenement ter we-
reld. Dit festival wordt twee keer per
jaar georganiseerd. In het voorjaar in
Louisville Kentucky (USA) en in het
najaar in Washington DC (USA). In

eerste instantie werd Day Trippers
uitgenodigd voor de editie in Loui-
sville. Maar omdat de band deze uit-
nodiging heeft moeten afslaan, heeft
de organisatie hen gevraagd voor het
festival in Washington van 30 augus-
tus tot en met 3 september 2012. De
ze uitnodiging is met enthousiasme
ontvangen en aanvaard. Tijdens het
meerdaagse festival zal Day Trippers
gedurende enkele dagen diverse op-
tredens verzorgen. Details over de

programmering zijn nog niet bekend.
Voordat het zover is volgen eerst nog
optredens in Nederland en zijn optre
dens in Duitsland, België en Frankrijk
in aantocht. Het eerstvolgende optre-
den zal plaatsvinden in Café De Enge-
lenbak in Doetinchem op 26 decem-
ber 2011 vanaf 16.00 uur. Het reper-
toire van Day Trippers is een selectie
van nummers uit de beginperiode (de
R&R jaren '60-'65, waarbij veel werd
opgetreden) en de latere periode (de
experimentele jaren '66-'70, waarbij
vooral in de studio werd gewerkt
aan vernieuwende platen). De band
speelt The Beatles niet klakkeloos na
en is dan ook geen imitatie en zeker
geen look-a-like band, maar speelt
de nummers op eigen wijze met eer-
bied voor het origineel. Veelal blijft
de uitvoering dicht bij de originele
versie op de plaat of zoals The Beat-
les de nummers live brachten, maar
soms wordt er ook een eigen draai
aan gegeven. Day Trippers gebruikt
deels het instrumentarium dat The
Fab Four ook gebruikte. Daarmee, en
met de meerstemmige vocalen, cre-
ëert de band een authentieke maar
ook eigen sound die hun grote helden
waardig is.

van foo>?

afd. Dialect

Wat is: A. Be'smuusteren: Over iemand roddelen.
"Der ene besmuusteren". "I'j mot neet besmuusteren."

B. Keitjesvloere: Vloer van kleine steentjes.
"Ne keitjesvloere is ne vloere van zwatte en witte keitjes
dee in leem vaste elegd bunt."

C. Jödde: Jood.
"Da's ne piene, dat kan jo nog geen jodde lienn."
"Heb i'j jodde Bosch nog ekend?
Hee kog ulkevellen en knienevellen op."
An de Jödde doon. Aan een joods koopman verkopen.
"Hee hef ziene beste koo an de jodde edaone."

Carbidschiettoernooi

Deelname kan nog
Hummelo - Oudejaarsdag komt
er aan en dus ook weer het jaar-
lijkse Carbidschiettoernooi in
Hummelo. Diverse - nieuwe -
teams hebben zich inmiddels al
opgegeven voor deelname aan
het luidruchtigste toernooi van
de regio.

De wedstrijdelementen vangbal, af-
standschot, blikvanger-schieten, visje-
schieten (voorheen vogel- en fiesschie-
ten) en de Le-Mans start staan weer
gepland en de organisatie hoopt weer
op een groot deelnemersveld. Enkele
spelregels: Een team bestaat uit twee
personen, waarvan er minimaal l
uit Hummelo komt; deelname aan

de wedstrijd is alleen mogelijk met
een originele melkbus, waaraan op ^
generlei wijze iets aan de vorm (ook
niet aan de binnenkant) gewijzigd is
dat de schotkracht van de bal kan be
invloeden.Aan het einde van de dag
krijgt de winnaar van het puntenklas-
sement de Karperbokaal uitgereikt en
tevens zal een prijs worden uitgereikt
voor de meest originele installatie.
Opgave is natuurlijk nog steeds
mogelijk (stuur een mail naar
brendarexwinkel64@gmail.com.
Na opgave wordt de deelnemer nader
voorzien van de nodige informatie.
Bezoekers zijn eveneens meer dan
welkom op oudejaarsdag aan de Gref-
felinkallee in Hummelo.

Kleine kerk in Hengelo

Kerkdiensten vrijzinnige
geloofsgemeenschap
Hengelo - De heer G. Bos uit Laag Soeren is zaterdagmiddag 24 decem-
ber voorganger in de kerkdienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo.

De aanvang van de dienst is om 16.00
uur in de kleine kerk aan de Ban-
ninkstraat. Op zaterdag 31 december
is ds. E. Laman Trip - Klein Starink

uit Warnsveld voorganger in de kerk-
dienst van de Vrijzinnige Geloofsge-
meenschap Hengelo. De aanvang van
de dienst is 's middags om 17.00 uur.

Quintus laatste twee
wedstrijden competitiehelft
Hengelo - Zondag 18 december
gingen de Dames Senioren en het
Gemengd C-Jeugdteam op pad
voor hun uitwedstrijden. Beiden
behaalden winst. De dames staan
nu in hun poule op de eerste
plaats.

Het Gemengd C-Jeugdteam speelde in
Sporthal 't Rikkenhage in Ruurlo te
gen Blauw Wit Cl. Het Quintusteam
bleek sterker en ging met winstpun-

ten naar Hengelo terug, uitslag 10-
15. In Deventer streden de Dames in
Sporthal Keizerslanden tegen DSC 2.
Wederom winst voor Quintus. Uit-
slag 3-12.
De dames uit Hengelo staan er goed
voor. Met 9 gespeelde wedstrijden,
waarvan 8 winst en l gelijkspel, ne-
men zij met 17 punten aan het eind
van deze competitiehelft de eerste
positie in.

Bridgen in T o l d i j k
Uitslag van de vierde avond van de
derde competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 15 de-
cember 2011 in Toldijk.Lijn A: 1. Diny
Hartelman & Hans Jansen 60,83 %; 2.
Hans Dekker & Wim van Wanrooij
60,42 %; 3. Diny Mijnen & Herman
Stapelbroek 60,00 %.
Lijn B: 1. Theo Damen & Marijke Hil-
derink 56,94 %; 2. Agnes Pietersen
& Jan van de Tol 56,25 %; 2. Gerda
Schuurman & Gerda Tankink 56,25
%. Lijn C: 1. Jan Veenhuis & Joop Rut-
ten 62,50 %; 2. Fia Wesselink & Thea
Huis in \ Veld 60,42 %; 3. Irene Lich-
tenberg & Theo Schoenaker 55,83 %.

Donderdag 22 december is de vijfde
avond in deze ronde. Dan wordt de

jaarlijkse Kerstbridgedrive gehouden.
Dit is de enige avond die besloten is.
In alle lijnen zijn prijzen te winnen.
Het is de afsluiting van het jaar en
daarom een bijzondere avond. Ieder-
een is verzocht om in feesteüjke kle-
ding te komen.

LEREN BRIDGEN?
Bridgen is een ontzettend gezellige
denksport. Begin volgend jaar start
een beginnerscursus. Geeft u zich ook
op? Doen! Het is al gauw mogelijk in
clubverband te spelen en dan heet de
club nieuwe spelers van Harte Wel-
kom.
Secretaris Mien Vorselman kan er
meer over vertellen, bel (0314) 844221
of email mienvanpernis@upcmail.nl
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TAFELS VAN GESTOOMD
RUSTIEK EIKENHOUT

S • ' '• ' b , * . • • : ; ' . Samen
voor

€490,- €590,-
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T«tefooc:QS7544!26S

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
# TUINONTWERP -:•:-

-:•:- TUINAANLEG (RENOVATIE) #
-:•:- TUINONDERHOUD *
# (SIER)BESTRATING *

# VIJVERS -:•:-
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

VERF
BEHANG

GORDIJNEN

VLOERBEDEKKING

BIKNENZONWERING

ACCESSOIRES

HARMSEN
VAKSCHILDERS

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

H A I R + B E A U T Y S A L . O N

SINT MICHIELSSTRAAT 2B. 7255 HENGELO GLD. T: 0575 465715
EMAIL: INFO@MARTINEHAIRENBEAUTY.NL WWW.MARTINEHAIRENBEAUTY.NL

K A P S A L D N ' S C H O O N H E I D S S A L O N 2 O N N E S T U D I D B Y Q U X

PC. w
PQSSIBILiTIES

EINDEJAARS SHOW
BIJ HERWERS HYUNDAI

EURO2O12

VAN 16 T/M 31 DECEMBER

BETAAL NU DE
HELFT
REST BEGIN 2014
ZONDER RENTE

óp

Rijd de nieuwe Hyundai i20 vanaf € 10.995,-

Hyundai i2U

Contante waarde van
het goed

€10.995,00

Aanbetaling/
inruil (50%)

€ 5.497,50

Totale kredietbedrag

€ 5.497,50

Maandelijks
termijnbedrag

€109,95

Variabele debetrentevoet/
jaarlijks kostenpercentage

5,9%

Duur van de
overeenkomst

58

Totaal te betalen bedrag

€6.377.10

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

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 5,8 (1/100 km) / 27 - 17,2 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 135 (g/km). Uitstoot- en
brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

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

<&>
HYUnPHI
EXCELLTNT
DEALER
2011

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken,
laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van
standaarduitvoenng. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling is afhankelijk
van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i1Ü, Hyundai
i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW en geldt op de consumentenprijs excl. opties,
accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 27 maanden na
registratiedatum. Geldt niet op actiemodellen. Voor de voorwaarden verwijzen
wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig met
datum koopovereenkomst vanaf 1 oktober 2011 met een uiterste kenteken
aanvraagdatum van 31 december 2011. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

www.herwershyundai.nl

JAAR
DRKDUMitE
GARANTIE

Let op! Geld lenen kost geld
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NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

mr interesse voor het waterschap begon

ARNHEMSE LIZANNE TAKKE, 17 JAAR: NATIONALE JEUGDDIJKGRAAF

"JONGEREN HEBBEN ECHT
IETS TE MELDEN"
In een land dat zo'n beetje voor de helft beneden de zeespiegel ligt, weten veel mensen maar weinig over het waterbeheer
in eigen land en het werk van de waterschappen. Het nationale jeugdwaterschap is een groep jongeren tussen 12 en 18
jaar die namens de verschillende waterschappen jeugd meer betrokken wil maken bij waterbeheer in eigen land. Het
jeugdwaterschapsbestuur is een initiatief van de Unie van Waterschappen. Lizanne Takke uit Arnhem is in november
verkozen tot voorzitter en mag zich daarom de nationale jeugddijkgraaf noemen: "Mensen enthousiast maken, meenemen
ergens in; dat ligt me wel", legt ze uit.

Manifest
Als jeugddijkgraaf moet Lizanne 24 keer
per jaar beschikbaar zijn. "Bijvoorbeeld
voor congressen en bijeenkomsten. De
waterschappen zien ons beslist niet als
behang en daar ben ik erg blij om. Waar
we ook komen, willen we een bijdrage
leveren. We hebben inhoudelijk echt
iets te melden. Het gaat er vervolgens
om wat de waterschappen en andere
instanties daar mee willen doen. Voor
Waterschap Rijn en IJssel is het daarbij
geweldig om een 'eigen' nationale
jeugddijkgraaf te hebben, maar we zijn
er natuurlijk voor iedereen."

Lizanne doelt daarmee onder
meer op het manifest dat het
jeugdwaterschap schreef. Daarin
staat hoe de waterschappen de jeugd
bewust kunnen maken van het feit
dat het niet zo vanzelfsprekend is
dat wij veilig, met droge voeten en
schoon water in Nederland kunnen
leven. "En ook hoe we het werk van de
waterschappen bij de jeugd onder de
aandacht kunnen brengen. We hopen
dat de waterschappen daar iets mee
doen; we hebben het manifest niet
voor niets gemaakt", zegt ze.

"Wie op jonge leeftijd leert over de
waterschappen, krijgt zo sneller interesse
om bij een waterschap te gaan werken.
Alleen zo kunnen de waterschappen ook
in de toekomst al die belangrijke plannen
goed uitvoeren. Scholen zouden ook best
meer aandacht aan het waterschapswerk
mogen besteden. Daar maken wij ons nog
steeds sterk voor."

Lees het hele verhaal van Lizanne op
www.wrij .nl/actueel/publicaties

GEEN OLIEBOLLENVET
IN HET RIOOL

WATERSCHAP ONLINE:

DENK MEE!
Oliebollen, een prachtige traditie tijdens de jaarwisseling, alleen met nare
gevolgen voor het waterschap. Als vet na het bakken door de gootsteen of wc wordt
gegooid en in het riool terecht komt, koelt het af en vormt het een dikke vetlaag.
De zuiveringsinstallatie kan dit niet aan en loopt vast. Het verwijderen van het vet
en het repareren van de installatie kost het
waterschap ieder jaar weer veel geld.
Zonde! Daarom vraagt het
waterschap u om het oude
frituurvet in plastic flessen Jbf'

i .̂''J! ^^ m'*l
te doen. Sommige
gemeenten hebben
aparte inzamelplekken
voor het recyclen
van vet. Is dat bij uw
gemeente niet het geval
dan kunt u de flessen
met vet bij het restafval
doen. ^~^^^M

Welke informatie kunnen we op welke
manier online of mobiel bieden? We
horen het graag van de burger zelf. Wilt
u meedenken en meepraten over de
mogelijkheden voor het waterschap om
via Apps, Twitter, YouTube, Facebook,
sms met burgers te communiceren?
Voor meer informatie en aanmelden
(vóór 6 januari) kijk op onze website
www.wrij.nl, 'Oproep burgerpanel'.

BEKENDMAKINGEN

Vanaf l januari 2012 vindt u alle bekend-
makingen van Waterschap Rijn en IJssel
op onze website:
www.wrij .nl/actueel/bekendmakingen.
Het publiceren van de korte advertenties
op deze pagina met verwijzing naar de
elektronische bekendmaking stopt dan.

De Wet elektronische bekendmaking
biedt decentrale overheden, waaronder
waterschappen, de mogelijkheid tot
elektronisch bekendmaken. Waterschap
Rijn en IJssel maakt hiervan gebruik sinds
l september 2010. De afgelopen anderhalf
jaar plaatsten wij, bij wijze van service, in
onze maandelijkse huis-aan-huis pagina nog
wel korte advertenties met verwijzing naar de
elektronische publicatie.

Lozingsvergunning Fa. Lucassen
Boomkwekerij
Waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag
ontvangen van Fa. Lucassen Boomkwekerij
te Vorden voor het lozen van afvalwater
op oppervlaktewater. Waterschap Rijn en
IJssel heeft het voornemen de vergunning
te verlenen en stelt daarbij voorschriften
aan de lozing ter bescherming van het
oppervlaktewater.

Lozingsvergunning B.J.L. Pierik
Waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag
ontvangen van B.J.L. Pierik te Ruurlo voor het
lozen van afvalwater op oppervlaktewater.
Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen
de vergunning te verlenen en stelt daarbij
voorschriften aan de lozing ter bescherming
van het oppervlaktewater.

Watervergunningen
Voor het uitvoeren van werkzaamheden of
activiteiten in of nabij oppervlaktewater
(sloot, beek), is vaak een vergunning van het
waterschap nodig. Voor een overzicht van de
verleende vergunningen, meer informatie en
de volledige bekendmakingen kunt u terecht
op: www.wrij .nl/actueel/bekendmakingen.

Waterschap Rijn en IJssel
Postbus 14X - 7000 AC Doc- t inc -hon i
Bezoekadres:
Lirnirrsvw»:2 - 7006GGDoetinchem

T (0314) 369 W) - F(0314) 343 J58
www.wrij.nl - i n f o " u T i j . n l



VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Impulse Pumps B.V. is uitgegroeid is tot één van de toonaangevende producenten van
veelal diesel gedreven pompsets.

Onze producten worden toegepast in de natte weg- en waterbouw (aannemerij).
Naast onze eigen productie werken wij intensief samen met andere professionele pompproducenten met als

resultaat een totaalpakket van producten welke inmiddels wereldwijd en met succes worden toegepast.

Op onze nieuwe locatie zijn wij op zoek naar een

\VERKPLAATSCHEF
In de functie als werkplaatschef ben je verantwoordelijk voor de
uitlevering, productie en assemblage van de pompsets.
Je hebt leidinggevende capaciteiten en geeft technische ondersteuning
aan de monteurs in de werkplaats.
Je bent stressbestendig en slagvaardig en je kunt analytisch te werk gaan.
Als werkplaatschef zorg je voor een georganiseerde en opgeruimde
werkomgeving.
Je bent de spil tussen kantoor en de werkvloer en kunt hier op een
verantwoorde manier mee omgaan.

Wij zoeken:
Een gedreven en positief ingesteld persoon met MBO/HBO werk- en
denkniveau en minimaal een MBO/MTS vooropleiding.
Iemand die goede sociale vaardigheden heeft en zijn/haar
enthousiasme over weet te brengen op anderen.
Iemand die commercieel en resultaatgericht is ingesteld en
tegelijkertijd service- en klantgericht kan werken en denken.
Iemand die geen 8 tot 5 mentaliteit heeft en bereid is om technische
ondersteuning te geven, eventueel in het buitenland.
Iemand met tenminste 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

Wij bieden:
Een afwisselende baan met verantwoordelijkheid.
Een prettige werkomgeving met korte lijnen.
Een marktconform salaris, gebaseerd op de huidig geldende cao.

Spreekt bovenstaande omschrijving je aan en pas jij binnen het geschetste profiel?
Dan zien we jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet.

Stuur jouw sollicitatiebrief met CV naar:
Impulse Pumps B.V.
t.a.v. Personeelszaken
Arendsenweg 9
7021 PC Zelhem

Kun je

blind ook

professor

worden?
Met aangepaste

lesprogramma's en
hulpmiddelen kan

blind en slechtziend

talent de eerste

stappen zetten naar

een toekomstige

carrière.

f doneer
online

Werk vind je
in de regio!

Contact Bronckhorst Midden

Contact Bronckhorst Noord

Contact Bronckhorst Zuid

Contact Ruurlo

Contact Warnsveld

Elna

Groenlose Gids

OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!

SLIJPER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VI0869485

Werkzaamheden
Als het slijper houd jij je bezig met het plaatsen van werkstukken op
een rondslijpbank of supertinishbank met behulp van een boven-
loopkraan. In de meest voorkomende gevallen wissel en balanceer
je de te gebruiken slijpsteen uit met de hand of met behulp van
trillingsmeetapparatuur. Je stelt de machine af met in acht name
van werkvoorschriften en toegestane toleranties.

Functie eisen
- Opleiding in de metaal;
- Werkervaring als slijper;
- Bereid om in 2 ploegen dienst te werken.

INKOPER LOGISTIEK M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK867148

Werkzaamheden
In deze functie houd jij je bezig met het realiseren van de tactische,
initiële en operationele inkoop van externe transporten, zodanig dat
deze volgens de vastgestelde condities en leveringsvoorwaarden
beschikbaar zijn. Tot de werkzaamheden behoren o.a. Het (jaarlijks)
selecteren van nationale en internationale vervoerders met betrekking
tot prijs, kwaliteit en betrouwbaarheid en het zelfstandig en concur-
rerend onderhandelen (levertijden, kwaliteit, condities, prijzen) met
leveranciers over het afsluiten van projectmatige- en raamcontracten.

Functie eisen
- HBO denk- en werkniveau;
- Minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een

industriële (projectmatige) omgeving;
- Analytisch en strategisch inzicht en hebt de ambitie om processen

te verbeteren;
- Kennis van en ervaring met de laatste versie Incoterms, ERP

systemen als ook van het Office pakket;
- Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in

woord en geschrift (Franse taal is een pré).

ZELFSTANDIG METAALBEWERKER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VCP862810

Werkzaamheden
Je produceert aluminium kozijnen en deuren. Je bent medever-
antwoordelijk voor de productie van de specials. Het bewerken/
frezen/ lassen van staal en aluminium profielen. Ervaring met
laswerkzaamheden is ene pré. Nauwkeurig en accuraat, zelfstandig
kunnen werken, teamplayer.

Functie eisen
- MBO- opleiding richting WTB;
- Ervaring met het werken met en programmeren van CNC machines;
- Ervaring met laswerkzaamheden is ene pré;
- Nauwkeurig en accuraat, zelfstandig kunnen werken.

LOODGIETER/ CV MONTEUR M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VVN864366

Werkzaamheden
Wij zijn dringend op zoek naar een allround loodgieter/cv monteur,
die geheel zelfstandig zijn werkzaamheden kan uitvoeren, die beschikt
over een uitstekend vakmanschap en goede contactuele eigenschap-
pen. Wij bieden een zelfstandige baan met veel uitdaging en variatie.
Ook bieden we de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.

Functie eisen
- Ervaring in soortgelijke functie is een pré;
- Enige kennis van elektra en/of STEG diploma strekt tot aanbeveling.

CNC DRAAIER/ FREZER M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenr. VMK861929

Werkzaamheden
Als CNC Draaier/Frezer ben je in eerste instantie belast met instel-
len en bedienen van CNC draai- en freesmachines. Tevens ben
je verantwoordelijk voor het maken van bewerkingsprogramma's
en het controleren van werkstukken. Hiervoor beschik je over de
kennis van het lezen van tekeningen, maar ook het maken van CNC
programma's. Er wordt gewerkt in dagdienst.

Functie eisen
- Ervaring met instellen en bedienen van draai- en freesmachines

(of 1 van beide);
- Tekeningen kunnen lezen;
- Kennis van programmeren;
- Enige ervaring op gebied van de dialoogbesturing van Okuma,

CAD/CAM, 24/7 en manarm produceren, meten op de machine
is een pré.

uitzenden • detachering • papil • werving & selectie • executivesearcb

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

rÖ 0575 55 55 18
Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl



OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!

PERSONEELSDIENSTEN

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

ENGINEER MACHINEBOUW M/V
Fulltime - vacaturenr. VI0869430

Als Engineer werk je nauw samen met de opdrachtgever om een
optimaal ontwerp te bewerkstelligen. Je houdt je bezig met het
voorbereiden van de activiteiten op de werkvloer, zoals maken
van werktekeningen en laserwerk (CAD/CAM). Je ondersteund
bij de realisatie van projecten m.b.t. planning, functionaliteit,
kwaliteit en kosten tot en met een geslaagde overdracht aan de
klant. Het bijwonen van project- en werkbesprekingen zijn ook
onderdeel van deze functie.

Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste HBO'er bij voor-
keur richting WTB. Je hebt kennis van SolidWorks en office
pakketten en beheerst de Nederlandse, Engelse en de Duitse
taal in woord en geschrift. Wij zoeken een flexibele persoon met
goede contactuele eigenschappen die zelfstandig kan werken.

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

uitzenden • detachering • payroll • werving & selectie • executive searcn

T) 0575 55 55 18
Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

Gevraagd .

Mode Adviseuse/
Verkoopster

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
en representatieve kandidaat met goede
communicatieve vaardigheden. Essentieel
is affiniteit en ervaring met onze collecties.
Daarnaast verwachten wij een flexibele en
collegiale instelling.

Leeftijdindicatie van 35 tot 60 jaar.

Indien u belangstelling heeft voor deze
functie, schrijf dan uw sollicitatiebrief met
CV naar
Beke Mode, Smidsstraat 16, 7021 AC
Zelhem.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch
contact opnemen met J.G. Beke-Tiemens,
tel.(0314)621285.
Solliciteren en vragen per e-mail kan ook
naar info@bekemode.nl

B
M O D E C O L L E C T I E

Smidsstraat 16 • Zelhem • Tel.: 0314-621285

Wopereis Installatietechniek is onderdeel van WSi en opereert op diverse

vakgebieden zoals de basisdisciplines elektrotechniek en werktuigbouw, maar

is ook gespecialiseerd in procesautomatisering, telematica en het bij deze

activiteiten behorende technische service & onderhoud. In dit verband zijn wij

in staat om kleine en grote opdrachten uit te voeren. Ons werkgebied bestrijkt

hoofdzakelijk de regio's Oost- en Midden Nederland.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar.een:

Allround service monteur
(standplaats Oost Gelre)
en een

Onderhoudsmonteur
(standplaats Oost Gelre)

Ben je representatief, klantvriendelijk en beschik je over een afgeronde opleiding

cv-monteur dan nodigen wij je graag uit voor het sturen van een korte motivatie en CV.

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging?
Kijk dan snel op www.wsi-techniek.nl voor meer informatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie stel/en wij niet op prijs.

oor meer informatie: www

UNIEK IN DE MARKT
MÉGANE ENERGY dCi 110 STOP & START ECO2 BIJTELLING VRIJ

NU BIJ HERWERS

U RIJDT AL EEN

MÉGANE eccT VANAF € 22.790,-
BIJTELLING VANAF € 112,- PER MAAND

:

'•Gil

E COUPÉ eccf

Nü met introductieaanbod:

t STAP-IN PREMIE € 1.000,-

PACKINTRODUCTION 17" lichtmetalen wielen, LED dagrijvertichting, beschermstrip
op portieren in carrosseriekieur van € 925,- nu voor slechts € 275,-

WWW.HERWERS-RENAULT.NL

RENAULT
GLOBAL
QUALITY
AWARD

HERWERS
DOETINCHEM
HENGELO (GLD)
NEEDE
ZEVENAAR

NIJVERHEIDSWEG 21
KRUISBERGSEWEG 8
HAAKSBERGSEWEG 102
KELVINSTRAAT 2

TEL. (0314)327202
TEL. (0575) 46 22 44
TEL. (0545) 28 00 00
TEL. (0316)523523

EINDEJAARSSHOW
16 t/m 31 december

Renault

RENAULT

Geloonde Mégane ECO- modellen met 14% bijtelling kunnen afwijken, de loto's gebruikt 7i|n modeljaar 201 1 en de Mégane met 14% bijtelling is alleen leverbaar als modeljaar 2012. De Mégane Hatcback ENERGV dCi 110 Stop & Start Is verkrijgbaar vanaf € 22.790.-. de Mégane Coupé ENERGY dCI 110 Stop & Start vanaf € 23.290,- en de Mégane Estate ENERGY dCi 1 10 Stop 4 Start vanaf € 23.790,-. De Mégane Hatchback ENERGY dC1 1 10 Stop
& Start, de Mégane Coupé ENRRGY dCi 110 Stop S Start en de Mégane Estate ENERGY dCi 110 Stop & Start vallen alledrie in de 14% bijtellingscategorie, de aangegeven netto bijtelling Is berekend op basis van de 42% schaal. Genoemde prijs is incl btw. bpm, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Op de Renault Mégane geldt een tabrieksgarantle van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie Drukfouten, prijs- en
specificatiewijrigingen voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 . kijk op renault.nl of raadpleeg uw plaatselijke Renault-dealer. Renault te op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de Inhoud van deze leaflet.

Min./max. verbruik: 3,6 1/1 OOkm. Resp. 27,7 km/l. CO,: 95g/km
Renault



AH Varkenshaas met spek

AHVarkens-
filetrollade

AH Engelse AH Saus voor
kalkoenvulling kafcoen

ABe
Lindeman's
Bin en Reserve

2 EURO
KORTING

Donderdag 22 december 07.00 - 21.00 uur
Vrijdag 23 december 07.00 - 22.00 uur

Zaterdag 24 december 07.00 -18.00 uur
fletlfter

Donderdag 22 december tussen 11.00 en 19.00 uur
Vrijdag 23 december tussen 11.00 en 19.00 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM!

ABe Douwe Egberts
250 gram Douwe -

EGBERJS Douwe
EGBERTS

HENGELO
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

i, zet-en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 50 van 12 t/m
17 december 2011

WIJ WENSEN U
SMAKELIJKE
FEESTDAGEN!
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