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In ‘Rainbow Warrior’ een muzikale
impressie van de actie van Greenpeace
om de jacht op de walvissen tegen te
houden. In het laatste gedeelte van dit
nummer een rustige muzikale fase,
als teken dat de walvissen na de actie
van Greenpeace weer frank en vrij in
zee konden rondzwemmen!. Tijdens
dit Nieuwjaarsorkest ook twee optre-
dens van de drumband onder leiding
van Mike de Geest. Tijdens het num-
mer ‘Walk on’ een leuk debuut van
Sander, Stan en Falco. Dat ze met hun
optreden van het publiek een gewel-
dig applaus kregen, maakte de jon-
gens natuurlijk helemaal ‘apetrots’.
Na de pauze zette de drumband het
programma voort met Rhytm Cans
van Leo Camp en Sounds of Cajon van
Melvin Puijn. De band liet horen dat
het niet altijd nodig is om dure instru-
menten te hebben om muziek te ma-
ken. Ook met de welbekende grijze af-
valcontainers en houten kisten met gi-
taarsnaren is muziek te maken, zo
bleek.

Het harmonieorkest van Concordia
ging verder met haar rondreis om de
wereld. In Shalom van Philip Sparke
werd Israël aangedaan. Kenmerkend
voor dit land zijn de melancholische
melodieën aan de ene kant en de vro-
lijke snelle dansen aan de andere
kant. Frankrijk staat bekend om haar
chansons. Een van de bekendste zan-
gers is Gilbert Bécaud. Het publiek
genoot van bekende chansons als Na-
thalie en Et Maintenant in het num-

mer A Tribute to Gilbert Bécaud van
Roland Kernen. De wereldreis van
Concordia werd afgesloten met de
filmmuziek Pirates of the Caribbean
en het door Andrea Boccelli bekend
geworden nummer Con te Partiro. Het
voorjaarsconcert van Concordia vindt
plaats op zaterdag 17 mei.

Muzikale wereldreis tijdens Nieuwjaarsconcert Concordia

Bij de muziekvereniging Concordia houdt men van tradities. Zo wordt het
Nieuwjaarsconcert net als zondagmorgen steevast afgesloten met de door
Johan Strauss gecomponeerde Radetzky Marsch. De muzikanten worden
daarbij (en ook dat is traditie!) door handgeklap van het publiek onder-
steund. Het Nieuwjaarsconcert begon in een goed gevulde zaal van het
dorpscentrum en ook dat is gebruikelijk, met het nummer ‘Uren, dagen,
maanden, vliegen als een schaduw heen’. Het orkest was al direct na de zo-
mervakantie met het instuderen van dit concert begonnen, zo vertelde
voorzitter Mark Heuvelink tijdens zijn openingswoord. Het harmonieor-
kest onder leiding van Berjan Morsink trakteerde het publiek op een mu-
zikale rondreis door de wereld, met als muzikale reisleidster ladyspeaker
Agnes Kieskamp. Voor de pauze de wat ‘zwaardere’ nummers zoals bijvoor-
beeld het door Johan de Meij gecomponeerde ‘Madurodam’ een stuk be-
staande uit acht delen waarin zelfs een draaiorgelimitatie en een ‘stukje’
Wilhelmus niet ontbrak. Op een scherm naast het toneel verschenen tij-
dens de verschillende muzieknummers bijpassende fotobeelden, zoals bij
Madurodam onder meer het Binnenhof en het torentje van Balkenende.

Concordia musiceert.

Trouwens de Stichting Kranenburgs
Carnaval wil met de tijd meegaan.
Sinds de oprichting (1990) was er op
de Kranenburg altijd een Prins die de
scepter zwaaide. Voorzitter Willem
Schmitz: ‘Wij zijn een moderne carna-
valsvereniging en wij hanteren als
standpunt: het carnavalsfeest is voor
iedereen’. Dat betekent in het kader
van de emancipatie dat het zomaar
kan gebeuren dat we in de zeer nabije
toekomst een echte Carnavalsprinses
kunnen begroeten. Herbert sputterde
eerst nog wat tegen, maar ook hij be-
gint aan de gedachte van een prinses
te wennen’, zo zegt Willem Schmitz
lachend.

Beide heren zijn overigens wel van me-
ning dat er de afgelopen maanden en
weken niet of nauwelijks over het op
handen zijnde carnaval (eerste week-
end van februari) is gesproken. Wil-
lem Schmitz: ‘Dat heeft denk ik te ma-
ken met het vroege tijdstip van het
carnaval, meestal is het een paar we-
ken later. De mensen hebben nauwe-
lijks de feestdagen achter de rug’. Her-
bert Rutgers: ‘Er is nog een reden. Als
je de radio aanzet dan merk je dat er
niet of nauwelijks carnavalsmuziek

wordt gedraaid, überhaupt weinig Ne-
derlandstalig. Wordt er wel over car-
naval gesproken, dan meestal niet op
een positieve wijze. Ik heb geen enkel
idee hoe dat komt’, zo zegt hij.
Bij de Stichting Kranenburgs Carnaval
wel volop leven in de brouwerij. Voor
het bestuur (bestaande uit Willem
Schmitz voorzitter, Herbert Rutgers
secretaris, Richard ten Pas penning-
meester, René Eggink en André Arf-
man, geen enkel probleem om vrijwil-
ligers te vinden. Want ook hier geldt,
zonder vrijwilligers geen carnaval! 
Gedurende het gehele carnavalsweek-
end zijn er elke dag of avond circa 15
personen in de weer om alles in goede
banen te leiden. Voor het eerst dit jaar
ook twee professionele beveiligings-
mensen, voorschrift van de gemeente
Bronckhorst. 

Herbert: ‘Wij kregen van de gemeente
Bronckhorst een compliment voor de
wijze waarop in de Kranenburg carna-
val wordt gevierd. In al die jaren nooit
iets aan de hand geweest en dat willen
wij graag zo houden’. 
Willem Schmitz: ‘Wat ons ook deugd
doet, dat er de laatste jaren zoveel jon-
geren op het feest afkomen. Jongens
en meisjes die al eens mee hebben ge-
daan aan de playbackshow, wat ouder
zijn geworden en die je dan weer tij-

dens het carnavalsfeest terug ziet’.
Voor de ‘kleinere jeugd’ organiseert
Kranenburgs Carnaval op zondagmid-
dag 3 februari een doldwaze middag
die wordt verzorgd door de ‘Grote Ape-
kopshow’. Een show waar de kinderen
gratis naar toe kunnen en waar ze bo-
vendien rijkelijk worden getrakteerd.
Het geheel wordt betaald uit de op-
brengst van de verloting die onlangs
werd gehouden. 

Zondag 3 februari begint met een kin-
dercarnaval met medewerking van de
‘Schaddenstekkers’, een ballonnen-
wedstrijd met aansluitend een op-
tocht. De naamkaartjes voor de ballon-
nen worden op school de Kraanvogel
verstrekt. Kinderen die daar niet op
school gaan, kunnen deze kaartjes
ook bij de Sueters aan de Dorpsstraat
afhalen. Ook zijn voor aanvang van de
wedstrijd naamkaartjes ter plekke be-
schikbaar.

Vrijdagavond 1 februari wordt in de
feesttent op het terrein van de sport-
vereniging Ratti, een Playbackshow
gehouden. Dit onder het motto ‘Plan-
kenkoorts in de tent’. 

Zaterdagavond 2 februari een dave-
rend carnavalsbal met muzikale me-
dewerking van de band Bachus. En die
avond dus het aftreden van de oude
Prins en zijn adjudant en de installa-
tie van de nieuwe Prins. 

Het bestuur van de Stichting Kranen-
burgs Carnaval is de VAMC ‘De Graaf-
schaprijders’ bijzonder erkentelijk dat
deze haar jaarlijkse feestavond (altijd
op de eerste zaterdag in februari) naar
zaterdag 9 februari heeft verplaatst!

Stichting Kranenburgs Carnaval

Nieuwe Prins komt uit Koninklijke familie!
Zaterdagavond 2 februari presenteert de Stichting Kranenburgs Carnval
de nieuwe Prins. En zoals op voorhand te doen gebruikelijk, gonst het we-
ken van te voren al van de geruchten wie de nieuwe Prins toch wel zal zijn.
Herbert Rutgers, secretaris van de Stichting wil best een tipje van de slui-
er oplichten. ‘ De nieuwe Prins komt uit een Koninklijke familie. Zijn
rechterhand, de nieuwe adjudant heeft heel wat noten op zijn gezang’, zo
zegt Herbert met een stalen gezicht. Wie het ook mogen zijn, de beide ‘re-
geerders’ zullen op die bewuste zaterdagavond de oude Prins ‘Gait de Eer-
ste’ en diens adjudant Frank opvolgen!

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Gratis voetbalplaatjes
bij alle Plus Frisdrank
(cola, sinas en up)

Heel kilo
Shoarmavlees
nu slechts: € 3.69
DEZE WEEK SPECIAAL VOOR U!

Alleen bij Plus Eland
Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Tussen 19.00 en 20.00 uur wordt er
deze week gebeden op verschillende
locaties. Woensdag in ‘de Voorde’.
Donderdag in ‘het Achterhuus’. Vrij-
dag in ‘de Wildenborch’. Info: 551060.

Week van gebed

WEEKBLAD
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

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

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
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ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouw endaarom 10%kortingop o nze G EHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.

W

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00liënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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E I N D E L I J K !CHEVROLETEPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

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

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 januari 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 januari 10.00 uur ds. C. Gros, Aalten 19.00 uur
geen dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 januari 10.00 uur ds. M. Brummelman, Twello.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 27 januari 10.00uur pastor F. Hogenelst Eucharis-
tieviering mmv Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 26 januari geen viering
Zondag 27 januari 10.00 uur woord- en communieviering,
dameskoor.

Tandarts
26/27 janauri J.J. de Kruif, Vorden tel 0575 55 33 72.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 

van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; donder-
dag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-
12.30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Dagmenu’s
van 23 t/m 29 januari

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

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

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

Woensdag 23 januari  
Runderbouillon met flensjes / Hutspot met hachee en
zuurgarnituur.

Donderdag 24 januari 
Zuricher Geschnetzeltes met rösti en rauwkostsalade/
apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 25 januari
Uiensoep/Visspies De Rotonde, knoflooksaus, rijst
met groente. 

Zaterdag 26 januari
Karbonade De Rotonde, aardappelen en groente/
IJs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 28 januari Gesloten.

Dinsdag 29 januari 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met
slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�T.K.BBruine Heren Ruiter-
laarzen maat 44 €90,- Klasse
Heren Rijbroek maat 52 €45
Alles in nieuwstaat.Tel:0575-
521931

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 06 - 51 10 69 55

�Te koop: Kippen aan de
leg. Goossens,tel(0575) 46
16 70 of 46 37 43. Alleen op
afspraak.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of privé,

- start reguliere cursussen:
eind januari

- gratis proefles: 21 januari

ook:
- Nederlands voor

Spaanstaligen
- (beëdigde) vertalingen:

Spaans-Nederlands en
Nederlands-Spaans

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl

emilia@el-encuentro.nl
0575-571946

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

�Op verantwoorde, gezon-
de, manier afslanken, ook
aankomen/meer energie incl.
pers. begeleiding en voe-
dingsadvies. Info Jerna Brug-
gink, 0575 - 46 32 05

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

�

�Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt
en Boekenbeurs. U kunt de-
ze doorgeven op de volgen-
de telnrs. 551486 en 06-
51380097

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

�Bridge leren? 5 febr.begint
een biedcursus voor begin-
ners.Info: J.Post Tel:0575-
555884

�Marionetten-cursus start
januari 2008 in Vorden, op
woensdagavond 19.30-21.30
uur. Meer info: www.astrida
nimatie.nl/marionetten.html
of tel.(0575) 55 15 80

�Te koop gevraagd: boeken,
stripboeken, lp's, singles en
cd's.Tel.nr. 0543-451703
� (Op)nieuw bij de Kunst-
Kring Ruurlo in 2008: cursus
Speksteen bewerken, Teken-
en Schildercursus op vrijdag-
middag, Digitale fotografie en
Photoshop elements. Info en
aanmelden: 0573-453090 of
451599.

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

�Gezocht: Hulp in de huis-
houding (in het centrum van
Vorden). Tel. 06 27282952.

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

�Gevraagd: Nette, zelfstan-
dige huishoudelijke hulp voor
3 uur p.w. in Vorden. Tel. 06-
55124095.

�Te koop: IJs-diepvrieskast
met glazen boven deuren. 3
seizoenen gebruikt. te bevr.
W.Rietman 0575-463093

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Kaneelbavaroise 
met stoofperen 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,65

Weekendaanbiedingen

Appelhazelnootbol € 3,50
Kwarkbol met appel en hazelnoot

Florentines 
8 st  € 3,50

�T.h. in Vorden, gemeub.
woonboerderij in mooie om-
geving, 3 slaapk., max. 1
jaar, bij voork. geen 4-voet.
huisd., euro 900,-/mnd. excl.
Tel. 06-25358189.

�CARNAVALSKLEDING te
huur. DS Design, Molenkolk-
weg 33, Steenderen. 0575-
452001.

�Te koop gevr. oude vlees-
snijmachine met draaiwiel.
tel:  0544-352348



communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

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

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

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

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen

Geboren om voor altijd van te houden...

Welkom lieve

Femke
11 januari 2008

Esther Wentink & Marcel Vlogtman
Maud
Puck

Holtmaet 10
7251 VV Vorden

Het was fijn om te merken dat er zoveel mensen
met ons meeleefden na het overlijden van mijn lieve
man, onze fijne vader en opa

Louis Nijhuis

Uw brieven, kaarten, bloemen of uw persoonlijke
aanwezigheid bij de uitvaart hebben ons erg ge-
steund en getroost.

Hartelijk dank hiervoor.

Dinie Nijhuis-Alberts
Kinderen en kleinkinderen

Olburgen, januari 2008.

Het gemis zal altijd blijven maar onze dank gaat uit
naar een ieder die een blijk van medeleven heeft
betoond, zowel voor als na het overlijden van mijn
lieve man, onze vader, opa en ”ouwe opa”

Johan (Joop) Hartemink

Uit aller naam
G.H. Hartemink-ten Have

Vorden, januari 2008

Niet klagen, maar dragen,
en bidden om kracht.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
een verder lijden haar bespaard is gebleven is
heden rustig ingeslapen mijn dappere vrouw, onze
lieve moeder en trotse oma

Bertha Hendrika Harmsen-Bats
Bertha

op de leeftijd van bijna 65 jaar.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar dr. Alberts
en dr. Tanis en de thuiszorg.

Jan Harmsen
Hennie Harmsen
Dik Groot Jebbink

Andrea
Julia
Isa

Bert Harmsen
Stephanie Jorna

Mariska

20 januari 2008
Correspondentieadres:
Almenseweg 41
7251 HN Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 24
januari van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
25 januari om 11.15 uur in crematorium Slangen-
burg, Nutselear 4 te Doetinchem. Na afloop is hier
tevens gelegenheid tot condoleren.

Moeder hield van bloemen.

Indien u geen kaart heeft ontvangen gedient u deze
advertentie als zodanig te beschouwen.

Het laatste beetje is nu op
veel was er te verduren
de kaarsen zijn nu opgebrand
gedoofd zijn alle vuren
zijn stoel is leeg
zijn stem is stil
wie hem heeft gekend
weet wat dat zeggen wil.

Moge hij rusten in vrede.

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlij-
den van mijn lieve man, onze vader, schoonvader,
opa en opi

Karel Cornegoor

* Hengelo Gld., † Zutphen,
26 april 1926 15 januari 2008

Vorden: Dinie Cornegoor-Peters
Chiny , Nicky

Vorden: Karel en Netti Cornegoor-Knoef
Romy en Bastiaan
Jessie en Ivo

Tijmen
Kranenburg: Rudy en Gonny Cornegoor-Langenhof

Cristel en Geerten
Renz

Dr. C. Lulofsweg 2
7251 XP  Vorden

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vol droefheid, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd,
geven wij u kennis dat, na een kortstondig ziekbed,
vredig is ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Bernadus Reinerus Eijkelkamp
- Bernard -

* Vorden, † Zutphen,
21 mei 1919 8 januari 2008

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens.

Cato Eijkelkamp-Lebbink
Wilma 

Astrid, Wouter, Iris en Adri
Emma

Gerhard en Annemieke
Wencke en Peter, Kim

Rene en Hennie
Marianne en Hans, 
Susanne en Freddy, 
Dennis

José en Adri
Christiaan en Jotineke

Els en Frans
Rémy

Silvia en André
Dimitri, Valentijn

Petra en Beene
Timo, Milou

De Haar 40
7251 CG  Vorden

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Een droom werd werkelijkheid.
De werkelijkheid een droom ...

Yvette
Yvette Henrike Hermine

Ik ben geboren op 6 januari 2008, 
weeg 3020 gram en ben 50 centimeter.

Mijn trotse ouders zijn:
Wilfred en Evelien Smallegoor

Hoetinkhof 227
7251 WN Vorden
0575-554263

Wij rusten van 12.00-15.00 uur en vanaf 21.30 uur.
Voor bezoek graag even bellen!

Toch nog onverwachts is overleden onze geliefde
schoonzus en tante

Bertha Harmsen-Bats

* 27 februari 1943 † 20 januari 2008

Henk en Annie
Anneke en Mike

Sharon, Kesley
Harm en Eveliene

Ilse, Daphne
Joop en Willemien

Verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van
onze goede vriendin

Bertha Harmsen-Bats
Echtgenote van Jan Harmsen

Vorden: Fam. B.J. Groot Jebbink

Vorden, 20-01-08

Dankbaar en gelukkig zijn wij met geboorte van
onze zoon

Mees
Willem Henricus

Geboren op 17 januari 2008.

Rob Enzerink & Esmir Langenhof

Het Hoge 68
7251 XZ Vorden
0575 - 55 59 58

Na zoveel moeilijke jaren, zijn wij stil en verdrietig
om het overlijden van onze lieve zus, schoonzus en
tante

Bertha Harmsen-Bats
Echtgenote van Jan Harmsen

Op de leeftijd van 64 jaar.

Ruurlo: Hentje en Henk † van Ingen-Bats
Henk Harmsen

Ruurlo: Wim en Gerda Bats-Nieuwenhuis

Vorden: Gerrie en Jan Wolters-Bats

Zutphen: Henk en Thea Bats-van Hal

Eefde: Corrie en Johan Nieuwenhuis-Bats

Neven en nichten



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

Voor Henk is het inmiddels de 10e
keer dat hij deze tocht zal rijden, El-
bert gaat het voor de 4e keer proberen
en voor Jan Rhebergen, de leraar van
de Pierssonschool, zal het de eerste
keer worden. Jan heeft nu de mogelijk-
heid om buiten de voorjaarsvakantie
mee te kunnen vanwege de senioren-
regeling. Samen met de ijvereniging
Goor gaan zij met de bus hier voor een
week naar toe. 

De eerste 3 zullen de tocht onder au-
spiciën van de KNSB gaan rijden. Dit is
een officiële tocht waarbij ook de tijd
geregistreerd wordt middels een chip
aan de enkel. Ook tijdens de tocht zijn
via internet live de tussentijden en
eindtijden te zien.Aan deze toertoch-
ten zullen ongeveer 5000 mensen
deelnemen. Voor Jan Plekkenpol
wordt het de 3e keer. Jan doet een
week later mee aan de tocht georgani-
seerd door de ANWB, omdat hij het
schaatsen met een stel vrienden com-

bineert met langlaufen. Dit is echter
een tocht van 100 km en hij zal alleen
de andere 100 km moeten rijden. Vo-
rig jaar werd het evenement afgelast
wegens te slechte ijscondities. In het
20 jarig bestaan was dit de eerste keer
dat het niet door kon gaan. 

Op dit moment ligt er een perfecte ijs-
vloer, waardoor er een ronde ontstaat
van 5 km op het kleine meer en 15 km
op het grote meer. Alleen onder de
brug is het ijs nog te dun, dit zou klu-
nen kunnen worden, als echter de
vorst weer aantrekt kan ook hier ge-
schaatst worden. 
Om deze 200 km te kunnen rijden
wordt er wekelijks door de 4 heren op
de Deventer kunstijsbaan getraind.
Om ook tijdens de trainingen goed
voor de dag te kunnen komen zijn de
4 leden van de ijvereniging “Steintjes-
weide”dit jaar in het nieuw gestoken
door onder andere Slotboom tweewie-
lers uit Hengelo Gld.

Vier Hengeloërs gaan de
alternatieve Elfstedentocht
rijden op de Weissensee

Vier Hengeloërs te weten Henk Wissink, Elbert Kornegoor, Jan Rhebergen
en Jan Plekkenpol zullen in de 1e week van februari op de Weissensee in
Oostenrijk trachten de alternatieve Elfstedentocht van 200 km te volbren-
gen. De Weisensee, een bergmeer in Karinthië, ligt op een hoogte van 960
meter. Hierdoor is dit meer meestal begin januari al dichtgevroren.

www.kunstindruk.nl

2008: elke maand kunst voor goede doelen
Voor januari is het kunstwerk beschikbaar gesteld door Joke Logtenberg

VEILING
Elke laatste maandag van de maand sluit de veiling om
12.00 uur, twee weken vóór deze datum wordt de veiling
geopend en kan worden geboden op het kunstwerk van
de maand. Direct na de sluiting is bekend welk bedrag
ten goede komt aan het goede doel. Op de website en
de kalender staat niet alleen het kunstwerk afgebeeld,
maar wordt ook informatie vermeld over de kunstenaar
en het goede doel dat hij of zij heeft uitgekozen. Mocht u
niet de mogelijkheid hebben om via e-mail uw bod uit
te brengen, dan kan dit ook telefonisch bij Drukkerij
Weevers: (0575) 55 10 10. De kunstenaars die hebben
meegewerkt aan dit project zijn, in volgorde van de veiling:
Joke Logtenberg, Wim van der Meij, Cees Roorda, Anne
Brouwer, Albert Broens, Laurens Westhoff, cliënten van
de Hanzeborg, Karin Kaijen, Lenie Boezeman, Luci Aver-
steeg, Riek Schagen en Wim Romijn.

JOKE LOGTENBERG
Joke Logtenberg (1955) is parttime kunstenaar en schildert
op onregelmatige basis. De beschikbare tijd hangt af van
haar werk in de mode. Ze geniet van de periodes van
onafgebroken schilderen, maar ervaart dit ook als een
eenzaam beroep. Ze heeft ook behoefte aan mensen om
zich heen en daarom heeft ze bewust de keuze gemaakt
om én te schilderen én in de mode te werken. Het is een
goede combinatie van uitersten, die toch veel raakvlakken
heeft zoals het werken met kleuren en vormgeving.
De tweedeling is ook in haar acrylverf schilderijen terug
te vinden: ingetogen geabstracteerde gestalten en lyrisch
abstract werk. In de gestalten wordt gebruik gemaakt van
gestileerde figuren, de ruimte is niet nader gedefinieerd.
Kleuren scheppen sfeer en ruimte. Het zijn ingetogen
doeken en tijdens het werken eraan ervaart ze daarbij
een zekere rust. 
Waar rust en ratio in de schilderijen met de gestalten
de boventoon voert, zijn de abstracte een explosie van
expressie en emotie. Ze begint gewoon en weet niet waar
ze uit zal komen. 
Wel dienen zich bepaalde vormen aan die steeds in haar
werk terugkeren, zoals de V-vorm. Dit gebeurt zonder
speciale bedoeling. Men zou er het principe van een bron
of een eruptie in kunnen vermoeden. 

Deze twee stijlen naast elkaar geven haar alle ruimte om
dát te schilderen wat haar gevoel haar ingeeft.

ORANJEFONDS
De opbrengst van het kunstwerk gaat volledig naar het
Oranjefonds. Het Oranjefonds bevordert betrokkenheid
in de samenleving. Het Fonds wil enerzijds sociale samen-
hang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Soci-
ale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie
te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving. 

Door hun inzet zien ze vele succesvolle, hartverwarmende
voorbeelden waar diverse mensen bij elkaar komen,
in wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. 

Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht
van projecten, waarin mensen zich inzetten om ons land
leefbaar en verdraagzaam te houden.

WWW.KUNSTINDRUK.NL
Via de weekbladen van drukkerij Weevers en de website
www.kunstindruk.nl wordt gepubliceerd wie in de
afgelopen maand het hoogste bod heeft uitgebracht en
wordt het kunstwerk voor de volgende maand onder de
aandacht gebracht.

Op dit kunstwerk wordt

vanaf 14 januari jl. geboden.

Een groep artistieke mensen is bereid gevonden om
ieder één kunstwerk beschikbaar te stellen voor een
goed doel. Elke maand komt één kunstwerk aan bod
en wordt geveild via de website www.kunstindruk.nl
De kunstwerken staan ook afgebeeld op de verschil-
lende maanden op de bureau- en de wandkalender,
het relatiegeschenk van drukkerij Weevers voor 2008.

Rabobank introduceert

Het werkt als volgt: het bij de bank op-
gebouwde vermogen blijft tijdens de
spaarperiode onbelast voor de vermo-
gensrendementsheffing als voldaan
wordt aan de gestelde voorwaarden.
De inleg voor lijfrenteopbouw is, mits
er sprake is van aftrekruimte, fiscaal
aftrekbaar. 

Rudi van Dam, verantwoordelijk voor
hypotheken bij Rabobank Graafschap-
Noord: "Onze bancaire producten op
de hypotheek- en lijfrentemarkt krij-
gen nu grotendeels dezelfde fiscale
voordelen als die gelden voor produc-
ten van verzekeraars. We zijn daar als
Rabobank heel erg blij mee. Dankzij
de nieuwe wetgeving kunnen wij on-
ze klanten nu nog beter van dienst
zijn." 

RABO OPBOUWHYPOTHEEK
Met de Rabo OpbouwHypotheek kun-
nen klanten heel inzichtelijk vermo-
gen opbouwen voor de aflossing van
hun hypotheek. De Rabo OpbouwHy-
potheek is dan ook een combinatie
van een hypothecaire geldlening en
het opbouwen van vermogen door te
sparen en/of te beleggen op een ge-
blokkeerde Rabobank spaar- en/of ef-
fectenrekening. De klant hoeft geen
verzekering meer af te sluiten om in
aanmerking te komen voor het fiscaal
gunstige regime. 

De klant kan in samenspraak met zijn
adviseur kiezen om fiscaal aantrekke-
lijk te sparen en/of te beleggen. Tij-
dens de looptijd is steeds te zien hoe-
veel vermogen de klant heeft opge-
bouwd. Ook is heel inzichtelijk wat de
klant precies betaalt. De klant kan op
zijn afschriften zien wat hij betaalt
voor de lening, de kapitaalopbouw en
de eventuele overlijdensrisicoverzeke-
ring. De klant betaalt voor wat hij af-
neemt. Tijdens de looptijd van de hy-
potheek kan desgewenst worden ge-
switcht tussen beleggen en sparen. Bo-
vendien heeft de Rabo OpbouwHypo-
theek een aantrekkelijk tarief.

RABO TOEKOMSTREKENING
De Rabo ToekomstRekening bestaat
uit twee producten, Rabo Toekomst-
Sparen/Beleggen en Rabo Toekoms-
tUitkering. Bij Rabo ToekomstSpa-
ren/Beleggen kan op een fiscaal aan-
trekkelijke manier worden gespaard
of belegd voor de oudedagsvoorzie-
ning. Dit gebeurt op een geblokkeerde
bankrekening. De inleg is binnen be-
paalde grenzen aftrekbaar in box 1 en
het tegoed vormt geen bezitting in
box 3. De uitbetalingen via de Rabo
ToekomstUitkering zijn belast in box
1. Een ander aantrekkelijk aspect is
dat de uitbetalingen vanaf 65-jarige
leeftijd belast kunnen worden in box
1 tegen een lager belastingtarief dan

de klant op moment van de inleg
heeft. 
Rabo ToekomstSparen/Beleggen en
RaboToekomstUitkering hebben nog
een aantal voordelen ten opzichte van
bestaande lijfrenteproducten. Zo zijn
de kosten lager. Daarnaast is de Rabo
ToekomstSparen/Beleggen flexibel: de
klant bepaalt immers zelf hoeveel en
op welk moment er wordt ingelegd.
Bovendien is de rekening transparant:
op het rekeningoverzicht (ook via
www.rabobank.nl) is één-op-één terug
te zien hoeveel is ingelegd.

Meer informatie over de Rabo Op-
bouwHypotheek en over de producten
van de Rabo ToekomstRekening is be-
schikbaar op 
www.rabobank.nl/graafschap-noord.

De Rabobank komt nu met meerdere producten die grotendeels dezelfde
fiscale voordelen hebben als die nu gelden voor producten van verzeke-
raars. Het gaat om de Rabo OpbouwHypotheek, RaboToekomstSparen/
Beleggen en RaboToekomstUitkering. De nieuwe wet die op 11 december
vorig jaar is goedgekeurd door de Eerste Kamer staat banken toe produc-
ten aan te bieden die fiscaal vriendelijke vermogensopbouw toestaan
voor hypotheekaflossing of een oudedagsvoorziening. Voorheen was dit
voorbehouden aan verzekeringsmaatschappijen.

De vestigingen van Bibliotheek West-
Achterhoek nodigen u uit om uw
mooiste , leukste, spannendste ge-
dichtfragment te laten zien aan onze
bibliotheekbezoekers.  Dit fragment
mag afkomstig zijn uit bestaand werk,
maar het mag ook door uzelf gemaakt
zijn. Uw fragment kunt u tot 30 janua-
ri 2008 mailen naar: info@bibliotheek-
westachterhoek.nl onder vermelding
van "Mijn favoriete fragment". De bibli-
otheek draagt er vervolgens zorg voor
dat uw fragment in de vestigingen

worden gepresenteerd.

STAPELGEDICHTEN
Alles kan poëzie worden. Tijdens Ge-
dichtendag 2008 staat de relatie tus-
sen poëzie en dingen centraal. Gewo-
ne voorwerpen die ons in het dagelijks
leven omringen, worden op allerlei
manieren gebruikt in de poëzie. Dat
betekent dat van (bibliotheek)boeken
gedichten te maken zijn. Hoe dat kan
laten we u op 31 januari zien, want
dan presenteren wij uw de nieuwste
poeziehype: "Stapelgedichten" Dit is
een associatieve manier van dichten,
waarbij gebruik gemaakt wordt van
boekrugtitels. Verschillende titels, die
met elkaar in verband gebracht kun-

nen worden, worden op een elkaar ge-
legd en vormen zo een gedicht. Op in-
ternet heeft deze dichtvorm al veel
aanhang heeft gekregen. 

Meer informatie kunt u vinden op
www.stapelgedichten.nl Bent u zelf al
handig in het maken van stapelge-
dichten, dan mag u in onze vestigin-
gen uw stapelgedicht laten zien. U
kunt dit doen, door ons uw titel com-
binatie in de vorm van een foto, onder
vermelding van uw naam + woon-
plaats voor 30 januari 2008 te mailen
naar info@bibliotheekwestachter-
hoek.nl onder vermelding van "Mijn
stapelgedicht".

Gedichtendag 2008

Op 31 januari 2008 is het Landelij-
ke Gedichtendag. Deze keer heeft
de dag het thema "Dingen in ge-
dichten"

Onder de bezielende leiding van DJ
EAGLESON en DJ VANDERWOOD (
geen fam. van Paul ElsTAK,by the
way), wordt U teruggezogen in de vo-
rige eeuw. U herleeft the 70s en 80s
alsof ze niet weg zijn geweest. Dj Ea-
gleson (alias Pippi) is door zijn legen-
darische optreden tijdens de foute
Disco-Party's wereldberoemd in
Baak en sindsdien niet meer weg te

denken uit het uitgaanscircuit. Hij
draait alle GOUWE-OUWE SWING-
HITS met gevoel voor humor en met
een vette knipoog. Dj Vanderwood
(alias Bosje) is een fenomeen en laat
menig vrouwenhart sneller slaan.

Komt allen JONG en OUD!
voor een te gekke SWINGSOULDIS-
COSCHLAGERPOPROCKIN'R&BEN-
VANALLESNOGWAT-SUPPERPARTY-
NIGHT!!
P.S.;neem je moeder mee!
Aanvang 21.15 Einde Laat.

Back to the 60/70/80/90s
Party

Op 26 -1 (zaterdag)  is erin De Bier-
kaai in Baak een Back to
the....60/70/80/90s Party.



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

SOVITAL
EEN LICHT

MEERGRANEN-
BROOD

NU VOOR

€ 1.85

6 PUNTJES

VOOR

€ 2.15

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 26 januari.

BOSVRUCHTEN-
VLAAI

KLEIN 

VOOR € 7.50

GROOT 

VOOR € 11.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel. (0575) 55 15 14

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zèlf 

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

PRACHT BLANKE WITLOF 1 kilo € 0,98
GROTE VERSE BLOEMKOOL per stuk € 0,98
POMODORI TOMATEN 1 kilo € 0,98
MAROC CLEMENTINES 40 stuk € 5,00

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

BROOD • KOEK • BANKET

Bakkerij ’T Stoepje

Fijn volkoren 
brood per stuk 1.00

Grote gevulde
koeken 10 stuks 4.50

Woepies 4 + 1 gratis 3.00

Kruidkoek nu 1.00

HALF OM HALF
GEHAKT

500 gram  2,70 kilo  4,70

DE TURBOROL
Panklare lekkernij 
250 gram per stuk  1,95

SPEKLAPPEN
500 gram  2,95

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

De Valeweide 
Bloemen en planten

2 BOS TULPEN.........................5.00

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

AZALIA.................................2.99

Griekse en Italiaanse Delicatessen
Olijven 200 gram € 2,-

Alle soorten Tapas 200 gram € 3,-
3 broden € 2,50

Voor informatie en/of bestellingen:
(0575) 43 33 18 / 06-45760435



De 65-jarige Vordenaar is het 1e lid van
verdienste van de 1500 leden tellende
vereniging. Herman Jimmink kreeg de
titel omdat hij al 20 jaar met de organi-
satie van de Ruurlose beurs het verza-
melen van bierartikelen bevorderd.
BAV viert dit jaar haar 25-jarig bestaan

op zaterdag 19 april met een grote In-
ternationale Bier- en Verzamelaardag
in de Hanzehal in Zutphen. Naast Ne-
derlandse verzamelaars verwachten de
organisatoren ook verzamelaars uit Bel-
gië, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg,
Italië, Spanje en enkele Balkanlanden.

Herman Jimmink is ook betrokken bij
de organisatie van deze beurs.

Herman Jimmink benoemd tot 
lid van verdienste BAV

Organisator Herman Jimmink van de jaarlijkse brouwerij artikelenbeurs
in Ruurlo is zondag door bestuurslid Aard van der Hoeven van de Neder-
landse vereniging van Brouwerij Artikelen Verzamelaars (BAV) uit Delft
benoemd tot lid van verdienste van de BAV.

Herman Jimmink (links) werd zondag in Ruurlo uitgeroepen tot lid van verdienste van de Nederlandse vereniging van Brouwerij Artike-
len Verzamelaars.

 

januari

Computercursussen vanaf 21 februari

WORD/WINDOWS
Startdatum: Donderdag 21 februari 2008 van
9.00-10.30 uur. Cursusduur: 8 lessen van 1,5 uur.
Locatie: Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te
Vorden. Aantal deelnemers: minimaal 7, maxi-
maal 10 personen.

U leert het volgende:
Windows: Bestandsbeheer, bestand bewaren,
opvragen (terugvinden), verwijderen, kopiëren

en overige relevante onderwerpen om goed
gebruik te kunnen maken van Word.

Word: Starten en beëindigen van programma,
maken/wijzigen van tekst.Tekst bewaren en
eenvoudig terugvinden (opvragen), tekstopmaak,
-verplaatsen, -kopiëren, -printen regelopmaak,
spellingscontrole en synoniemen.

Internet en E-mail: 
Startdatum:  Donderdag 21 februari 2008 van

10.45-12.15 uur. Cursusduur: 6 lessen van 1,5
uur. Locatie: Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
te Vorden. Aantal deelnemers: minimaal 7,
maximaal 10 personen.

U leert het volgende:
Hoe werkt Internet, informatie zoeken via
Internet, berichten versturen en ontvangen
(E-mail) wat is nodig om thuis internet te kun-
nen gebruiken, welke gevaren wachten u in de
wereld van internet en e-mail en wat te doen

om u hiervoor te beschermen. Terminologie:
virussen, wormen, hoax, spam, etc. Uitleg
installatie firewall, anti-virus programma, etc.
Veilig downloaden van het internet. Locatie:
Dorpscentrum Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Aanmelden voor bovenstaande cursussen tot
2 februari bij: Welzijn Ouderen Vorden,
Nieuwstad 32, 7251 AJ, Vorden. Tel.nr. (0575)
55 34 05.  
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Geopend van ma. t/m vr. van 9.00-11.00 uur.

SENIORENTEAM 1
Dit team speelde zaterdag in Gaande-
ren tegen Poona. De thuiswedstrijd te-
gen Poona was met 5-3 verloren ge-
gaan, dus er moest aan getrokken wor-
den. Aangetreden werd door Peter van
Dijk, Robert Kater, Joyce Teeuwen en
Beppie Menkveld als invalster voor Ma-
rian te Riele. De heren hadden het
zwaar. Het werden spannende partij-
en doch zowel Peter als Robert verloor.
Gelukkig waren de dames er nog.
Joyce en Beppie wonnen hun enkel-
spel beiden verdiend. De dubbelspelen
gaven eenzelfde beeld. Het herendub-
bel werd nipt verloren en het dames-
dubbel werd goed gewonnen. Dus 3-3
met nog twee mixedspelen te gaan.
Robert en Joyce wonnen hun spel. Het
mixed van Peter en Beppie begon
spannend. Zij verloren de eerste set
met 23-21. Ook de tweede set was clo-
se maar nu wonnen Peter en Beppie
met 21-18. En in de derde set zetten zij
het goede spel door en wonnen deze
met 21-17. Een goede uitslag voor Flash
en net andersom als de thuiswedstrijd
tegen Poona. 
Poona-Flash: 3-5

SENIORENTEAM 2
Het tweede team van Flash heeft afge-
lopen vrijdagavond in en tegen Varsse-
veld gespeeld. Dit was de tweede wed-
strijd tegen Varsseveld dit seizoen.
Thuis in Vorden was de eerste wed-
strijd geëindigd in een 4-4 gelijkspel.
Het team speelde in de standaard sa-
menstelling. Chjehrando Gasper en
Niels Lijftogt wonnen hun enkelspel
beide. Geeske Menkveld had een hele
sterke tegenstandster, de tweede set
ging stukken beter als de eerste, maar
ze kwam net te kort voor een derde
set. Bernadeth Heijenk speelde een
goede partij maar verloor. Lianne Heij-
enk en Geeske speelden de damesdub-
bel samen. Deze wedstrijd werd door
Varsseveld gewonnen. Chjehrando en
Niels wonnen hun dubbelspel samen
behoorlijk makkelijk. Hierdoor kwam
de tussenstand op 3-3. Bernadeth en
Niels verloren de spannende eerste set
van hun mixedspel net met 21-18. De
tweede set werd gewonnen, hierdoor
moest een derde set de winnaar ople-
veren. Deze erg spannende derde set
werd helaas net verloren. Lianne en
Chjehrando verloren de eerste set van
hun mixed ook. In de tweede set kwa-
men ze beter in hun spel en wonnen
de tweede en derde set. Hierdoor werd
het in totaal een gelijkspel.
Varsseveld-Flash: 4-4

RECREANTENTEAM
Dit team trad aan tegen Babo uit Bor-
culo. De heren Theo Huntink en Frans
van Gils konden het niet winnen van
hun opponenten. De dames Beppie
Menkveld en Apsie van Dijk daarente-
gen wonnen wel hun enkelspel. Het
herendubbel ging ook naar Babo maar
het damesdubbel van Annie Eggink
en Apsie werd gewonnen. Na zes par-
tijen was de stand dus gelijk en moes-
ten de mixen de doorslag geven. Frans
en Beppie wonnen het eerste mixed en
ook het tweede mixed van Theo en An-
nie leek het de goede kant uit de gaan
maar het duo van Babo won toch. Al
met al toch een verdienstelijk gelijk-
spel. Flash-Babo: 4-4

JEUGDTEAM 1
De kampioenskandidaten speelden af-
gelopen zaterdag tegen UBC uit Ulft.
Erik van Hoffen startte een beetje
moeizaam na drie weken zonder bad-
minton, maar won zijn enkelspel wel:
21-16 en 21-13. Carlos Waenink liet
zich bijna verrassen, maar herstelde
zich op tijd en won in drie sets: 21-15,
19-21 en 21-8. Ilse van Dijk won een-
voudig twee keer 21-5. Vera Velhorst
speelde haar enkelspel tegen een heer
en moest haar punten inleveren: 15-21
en 11-21. De herendubbel was nog
flink spannend, maar ging met 22-20
en 21-14 naar Flash. De damesdubbel
werd na een spannende driesetter ook
gewonnen: 19-21, 21-16 en 21-11. De
beide mixed dubbels werden met over-
tuiging gewonnen: Erik en Ilse won-
nen met 21-17 en 21-15. Carlos en Vera
wonnen met 21-14 en 21-13. De punten
bleven dus in Vorden. 
Flash -Ulft: 7-1. 

JEUGDTEAM 2 
Uit Doetinchem kwam Phido om te-
gen het tweede team van Flash te spe-
len. Jelle van Rossum begon zijn enkel
goed en won met 21-7 en 21-4. Sander
van Gils won eveneens met 21-12 en
21-11. Femke Nab ondervond wat meer
tegenstand, maar won toch nog vrij
makkelijk met 21-15 en 21-11. Tamara
de Vries won de eerste set met 21-7,
maar liet zich nog bijna verrassen in
de tweede, die ze net won met 21-18.
De herendubbel werd door Sander en
Jelle makkelijk gewonnen met twee
keer 21-11.  Femke Nab speelde met
Caitlin Toker het damesdubbel. De
eerste set wonnen ze makkelijk met
21-7, daarna verslapte de concentratie
maar met veel moeite werd een derde
set voorkomen: 25-23. Bij de mixen
hadden Jelle en Tamara een driesetter
nodig om te winnen: 20-22, 21-18 21-
13. Sander speelde met Lilian Nijhuis
het tweede mixedspel. Ze wonen die
met 21-13 en 21-19. De einduitslag
werd zo: Flash-Phido J5: 8-0. 

JEUGDTEAM 3
Het derde team speelde afgelopen zon-
dag in Dinxperlo tegen Euro. Helaas
hebben wij de uitslag van deze wed-
strijd nog niet mogen vernemen. Wij
zullen daar volgende week melding
van maken.

JEUGDTEAM 4
Onze jongste telgen speelden tegen Di-
dam. Deze vereniging heeft veel
(jeugd)leden en is een geduchte tegen-
stander. De jongens van Flash hadden
het zwaar. Niels Golstein verloor zijn
enkelspel met 21-4 en 21-3. Stefan te
Riele verloor ook, ondanks mooie ral-
ly's met 21-15 en 21-12. Bij de meisjes
ging het wat beter. Lynn Berenpas won
met 21-14 en 21-19. Paulien te Riele
haalde in een spannende driesetter de
winst binnen: 18-21, 24-22 en 21-16.
Het jongensdubbel werd verloren met
twee keer 21-9. Het meisjesdubbel
werd gewonnen met twee keer 21-13.
De mixed dubbels moesten dus de
doorslag geven. Niels en Paulien verlo-
ren met 2117 en 21-12. Lynn en Stefan
haalden sleepten er met 13-21 en 21-15
wel een driesetter uit, maar die ging
met 21-14 naar Didam. 
Flash - Didam: 3-5.

B a d m i n t o n

BOEMERANG 1  - DASH 1
De dames van volleybalvereniging
Dash gesponsord door Friso & Woud-
stra en Strada hebben ook de laatste
wedstrijd van de eerste competitieheft
winnend afgesloten  door met 3-1 te
winnen van Boemerang uit Eibergen.
De dames uit Eibergen hadden hun
zinnen gezet op het kampioenschap
in de regiodivisie maar konden niet
verhinderen dat de meiden uit Vorden
de punten meenamen. Een wisselende
eerste en tweede set bracht de stand
weer gelijk. In de eerste set was Dash
duidelijk de sterkste (15-25)en in de
tweede set wist Boemerang het spel te
bepalen en won deze met 25-14.
In de derde en vierde set werd hard ge-
werkt aan beide kanten en hard ge-
vochten om de punten met soms erg
lang rally's.. Setstanden waren derde
set 19-25 en de vierde set 22-25. Alle 10
speelsters van Dash hebben hun steen-
tje bijgedragen aan deze overwinning
waarbij Denise de Hart een score ver-
mogen van bijna 100% neerzette, pri-

ma.. Het einde van de wedstrijd werd
gedegen uitgespeeld door zowel tacti-
sche als harde aanvallen.
Afgelopen woensdag heeft Dash 1 de
bekerwedstrijd tegen Sparta Zelhem
ook gewonnen met 3-0. De volgende
tegenstander in de beker zal W.S.V. uit
Warnsveld zijn. In de competitie
speelt Dash 1 aanstaande zaterdag we-
derom tegen Sparta Zelhem om 17.00
uur in sporthal Het Jebbink. 

UITSLAGEN
Beker Alfun Focus MA - Dash MA: 0-3
Beker Sparta Zelhem D1 - Dash D1: 0-3

Zaterdag 12 januari
BVC '73 D1 - Dash D3: 3-1
Boemerang D5 - Dash D7: 1-3
Boemerang D1 - Dash D1: 1-3
KSV D1 - Dash D2: 1-3
Dash D5 - Avanti D2: 3-1
Dash D4 - TOHP D1: 0-4
Dash D6 - Avanti D3: 2-3
Dash H1 - Avanti H1: 3-2
Dash H2 - Avanti H3: 1-3

Vo l l e y b a l

D.J. Vlogman te Vorden voldoet aan al-
le door de Vereniging van Keurslagers
gestelde eisen en heeft daarmee het
recht zich opnieuw een jaar lang
KEURSLAGER te noemen en de daarbij
behorende woord- en beeldmereken te
voeren. Als bewijs hiervoor is het certi-
ficaat bedrijfskeuring 2007/2008 uit-
gereikt. Slagerijen die het predikaat
KEURSLAGER voeren moeten aan ho-
ge eisen voldoen. De kwaliteit van de
bedrijven wordt gewaarborgd met be-
hulp van verchillende jaarlijkse on-
aangekondigde keuringen. Een onaf-
hankelijk laboratorium, het Kwaliteit
Bewakingsbureau voor Levensmidde-
len B.V. (KBBL), onderzoekt de microbi-
ologische kwaliteit van vleesproduc-
ten. Ook controleert het KBBL of de
voorschriften op het gebied van
HACCP zijn nageleefd. Een regiomana-
ger van de landelijke Vereniging van
Keurslagers inspecteert de Keurslage-
rij op hygiene, versheid, assortiment
en vakmanschap. Uitgangspunt bij
alle keuringen zijn de richtlijnen vast-
gelegd in het officiele Keurslager for-
mulehandboek. In Nederland zijn 565
ondernemers aangesloten bij de Ver-
eniging van Keurslagers.

D.J. Vlogman vol

doet aan alle eisen
Bij de Keurslager mag u rekenen
op betrouwbaarheid, klantvriende-
lijkheid en kwaliteit! 



Vitesse onaangewezen Duifkampioen Vitesse aangewezen 
1. T.J. Berentsen x 1. T.J. Berentsen 
2. H.A. Eykelkamp 2. M.M. Tiemessen 
3. A&A Winkels 3. H.A. Eykelkamp 
4. M.M. Tiemessen 4. A. & A. Winkels 
5. C. Bruinsma 5. C. Bruinsma 

Midfond onaangewezen Midfond aangewezen 
1. T.J. Berentsen x 1. C. Bruinsma 
2. H.A. Eykelkamp 2. T.J. Berentsen 
3. C. Bruinsma 3. M.M. Tiemessen 
4. M.M. Tiemessen 4. H.A. Eykelkamp 
5. A. & A. Winkels 5. D.J. Gotink 

1-daagse fond onaangewezen 1-daagse fond aangewezen
1. H.A. Eykelkamp x 1. H.A. Eykelkamp 
2. M.M. Tiemessen 2. M. Schuerink 
3. M. Schuerink 3. M.M. Tiemessen 
4. C. Bruinsma 4. A. & A. Winkels 
5. J. Meijer & Zoon 5. E. Bruinsma 

Overnachtfond onaangewezen Overnachtfond aangewezen
1. J. Meijer & Zoon x 1. J. Meijer & Zoon 
2. H.J. Stokkink 2. A. & A. Winkels 
3. A. & A. Winkels 3. M.M. Tiemessen 

Jong onaangewezen Jong aangewezen 
1. A. & A. Winkels x 1. A. & A. Winkels 
2. M.M. Tiemessen 2. M.M. Tiemessen 
3. C. Bruinsma 3. Wieneke Winkels 
4. E. Bruinsma 4. H.A. Eykelkamp 
5. H.A. Eykelkamp 5. E. Bruinsma 

Natour onaangewezen Natour aangewezen 
1. H.A. Eykelkamp x 1. H.A. Eykelkamp 
2. M.M. Tiemessen 2. M.M. Tiemessen 
3. C. Bruinsma 3. C. Bruinsma 
4. A. & A. Winkels 4. T.J. Berentsen 
5. T.J. Berentsen 5. A. & A. Winkels 

Generaal: M.M. Tiemessen

Kampioenschappen PV Vorden 2007
PV Vorden 22 leden

Dan wordt er een lezing gehouden
over mysterieuze reisbestemmingen
zoals bijvoorbeeld de Arabische Emira-
ten, Marokko en Jordanië. Aanvang

19.30 uur. De toegang is gratis. Gezien
het aantal beperkte plaatsen is aan-
melden voor deze avond noodzakelijk.

Zowel in de bibliotheek als bij het reis-
buro liggen intekenlijsten. Aanmel-
den kan ook telefonisch 44 84 40 of via
vorden@globereisburo.nl

Informatieavond bieb
Woensdag 30 januari verzorgt reis-
buro Globe in de bibliotheek een
informatieavond.

VV VORDEN
Programma zaterdag 26 januari
Rheden A1 - Vorden A1 14.30
Groessen A2 - Vorden A2 14.30
Vorden B1 - Grol B1 14:45
FC Zutphen B3 - Vorden B2 11.00
Vorden C1 - Doetinchem C1 13:00
Vorden C2 - 't Peeske C2D 14:00
Vorden D3 - Ratti D1CD 09.00
Pax D3 - Vorden D4 11.00
VIOD E2 - Vorden E1 10:00
VIOD E4 - Vorden E2 11:30
Warnsveldse B. E10 - Vorden E5 11:30
Oeken F1 - Vorden F2 09.15
Vorden F3 - Steenderen F3 09.00
Wolfersveen F1 - Vorden F4 09.30

Zondag 27 januari
Vorden 1 - Doetinchem 1 14.00
Vorden 2  - Terborg 2 10.00
Vorden 3  - Bon Boys 3 10.00
Noordijk 2 - Vorden 4 10:30
Keijenburg. Boys 6 - Vorden 5 09:30

Vo e t b a l

RATTI
Programma zaterdag 26 januari
12:00 Ratti B1C - Helios B3    
14:30 Ratti C1C - AZC C4    
10:00 Ratti F1C - Be Quick Z. F3    
10:00 Ratti F2 - Brummen F10  
15:00 DZSV 7 - Ratti 4 (zat)   
14:30 Lochem SP A2 - Ratti A1CD    
09:00 Vorden D3 - Ratti D1CD    
11:00 Zelhem E2 - Ratti E1C    

Zondag 27 januari
12:30 Ratti DA1 - Fortissimo/Victoria
14:00 EGVV 1 - Ratti 1 (zon)
11:30 Pax 10 - Ratti 2 (zon)   
09:30 SHE 6 - Ratti 3 (zon)

Vo e t b a l

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandagavond 14 januari:
Groep A:
1. Mw. van Gastel/Walter Kilian 62,50%
2. Mw. Lamers/Mw. de Vries 55,83%
3. Mw./Dhr. Vruggink 55,00%

Groep B:
1. Mw. v.d. Vlugt/Dhr. Lammers 63,49%
2. Dhr. den Ambtman/Dhr. Kip 58,59%
3. Mw. Pronk/Dhr. den Breems 54,95%

Uitsl. woensdagmiddag 16 januari:
Groep A:
1. Mw. van Gastel/Hendriks 64,17%
2. Mw. Hoftijzer/Vruggink 59,90%
3. Dhr. den Elzen/Dhr. Hissink 54,69%

Groep B:
1. Mw./Dhr. Stertefeld 59,72%
2. Mw./Dhr. den Ambtman 55,69%
3. Mw. Bouwman/van Manen 55,56%

B r i d g e

Dash begint sterk aan de 2e helft
van de competitie
Dash dames 1 (gesponsord door Strada
Sports en Friso Woudtra Architecten)
speelde in eigen hal afgelopen zater-
dag tegen Sparta Zelhem, als eerste
wedstrijd in de tweede helft van de
competitie. Nog geen twee weken eer-
der speelde Dash nog voor de beker te-
gen hetzelfde team, wat resulteerde in
een 3-0 overwinning. In de eerste set
van de wedstrijd lieten de dames zien
dat de overwinning in de beker te-
recht was. Na een gelijkopgaand spel
tot 6-6, zetten de dames van Dash een
tandje bij. Goede service- en aanvals-
druk resulteerden in een overtuigen-
de overwinning van de 1e set (25-11). 

De dames wisten dat ze geen fouten
meer mochten permitteren, anders
waren de sets verspeeld. In de vierde
set leek hetzelfde scenario zich te vol-
trekken. Terwijl de concurrentie van
Dash het elkaar moeilijk maakt, wist
Dash ook dit weekend weer 4 belang-
rijke punten te pakken. Met in totaal 9
punten voorsprong op de nummer
twee, zullen de Vordense dames 26 ja-

Vo l l e y b a l

nuari proberen hun koppositie te ver-
stevigen. Dash speelt dan om 17.30
uur in Aalten tegen Bovo D1.  

UITSLAGEN
Maandag 14 januari: 
Vollverijs H3 - Dash H2: 3-2

Zaterdag 19 januari: Doc Stap Orion
MC1-Dash MC1: 4-0, Dynamo Neede
D7-Dash D6: 3-1, Sparta D4-Dash D4: 1-

3, DVO D5-Dash D5: 2-3, Wevoc H3-
Dash H1: 1-3, Dash MC3-Grol MC3: 0-4,
Dash MC2-Brevolk MC2: 3-2, Dash
MB1-Tornax MB2: 4-0, Dash circ. 1-
Dash circ. 2: 4-0, Dash D2-Doc. St. Ori-
on D3: 4-0, Dash D3-DVO D4: 4-0, Dash
D7-DVO D8: 4-0, Dash D1-Sparta D1: 3-1

PROGRAMMA
Vrijdag 25 januari: 
21.00 Tornado Laren D1-Dash D2 

Zaterdag 26 januari
9.00 Doc Stap Orion MC5-Dash MC2,
13.30 Overa MC1-Dash MC3, 15.00 Ove-
ra MB1-Dash MB1, 16.00 Tornax D1-
Dash D3, 16.45 Grol D3-Dash D7, 17.30
Guv Greven BOVO D1-Dash D1, 13.00
Dash D5-Vios Beltrum D3, 13.00 Dash
MC1-Halley MC1, 15.00 Dash D4-V.C.V.
D3, 15.00 Dash D6-Doc Stap Orion D9,
17.00 Dash H1-Doc Stap Orion H4,
17.00 Dash H2-Revoc H1

OPRUIMING

50% KORTING
OP DE TOTALE WINTERCOLLECTIE

OPRUIMINGOPRUIMING

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

Nu
halve 
prijs

MANNEN MODE
en DAMES MODE

Nu
halve 
prijs



Arjan Mombarg zou deze elfsteden-
tocht dolgraag rijden, maar voorlopig
staan er wedstrijden in Oostenrijk,
Tsjechië, Zweden en Finland op het
programma. De Vordenaar is alweer
met zijn tiende seizoen als A-rijder be-
zig, waarvan dit jaar voor de achtste
keer actief tijdens wedstrijden op de
Weissensee in de Oostenrijkse provin-
cie Karinthië. Daar met de machtige
bergketen de Karawanken op de ach-
tergrond voelt Mombarg zich happy
en dan het liefst tijdens wedstrijden
met wind, sneeuw, kou en voor zijn
part ook nog met wat ‘scheuren’ in
het ijs! ‘Dat soort wedstrijden, het strij-
den tegen de elementen, heerlijk om
dat mee te maken. Schaatsen op kun-
stijs is ook wel mooi, maar voor mij
niet ideaal. Het ijs is overal gelijk, er is
vaak geen wind, de bochten, de afstan-
den zijn altijd hetzelfde. Daarentegen
is het schaatsen op natuurijs mij op
het lijf geschreven’, zo zegt Arjan
Mombarg die in de loop der jaren al
diverse keren in Oostenrijk een podi-
umplek heeft veroverd.
De komende weken een ware uittocht
van Nederlandse marathonschaatsers
die op zaterdag 26 januari voor de eer-
ste wedstrijd op de Weissensee, de
ijzers onder binden. Die dag wordt de
80 kilometer lange marathon om de
‘Koopman Memorial’ verreden. 
Woensdag 30 januari volgt het open
Nederlands kampioenschap (100 kilo-
meter) en op zaterdag 2 februari de al-
ternatieve Elfstedentocht (200 km)
eveneens op de Weissensee. Vervol-
gens staan er wedstrijden in Tsjechië

op het programma. Donderdag 7 fe-
bruari start Arjan Mombarg voor een
150 kilometer lange marathon op het
Lipnomeer. Zaterdag 16 februari de
100 kilometer in het Zweedse Börlan-
ge en dan tot slot opnieuw nog ‘even-
tjes’ op zaterdag 23 februari een alter-
natieve Elfstedentocht (ook 200 km) in
het Finse Knopio.
Arjan Mombarg: ‘Ik vertrek deze week
met een goed gevoel naar de Weissen-
see. Ik heb de afgelopen wedstrijden
tijdens de marathons in Nederland
goed gereden, veel getraind, ik denk
dus wel dat de vorm er is. Maar wat is
vorm, al rij je soms de sterren van de
hemel dan zegt dat nog niets, de ande-
re dag kan het wel weer ‘niets’ zijn.
Dat is ook het mooie van topsport. 
Ik heb er overigens wel vertouwen in.
Wanneer ik straks bij de ‘grote’ wed-
strijden één keer een podiumplek zou
behalen, is het schaatsseizoen voor
mij geslaagd’, zo zegt hij. De Vorde-
naar heeft op het natuurijs in Oosten-
rijk, Tsjechië, Zweden en Finland een
andere ‘status’ dan tijdens de wedstrij-
den die de afgelopen maanden om de
KNSB cup en Essent cup op de kunst-
ijsbanen in Nederland plaats vonden.
Arjan: ‘Daarover zijn van te voren bin-
nen onze ploeg duidelijke afspraken
gemaakt. Tijdens die competities mag
je als ploeg met maximaal vier rijders
aan de start verschijnen. Cédric Mi-
chaud is onze kopman. Hij, Arjan Smit
en Sjoerd Huisman rijden sowieso al-
tijd de wedstrijden op zondag voor de
Essent cup. Geert Jan van der Wal en
ik zijn altijd de ‘dienende’ schaatsers

in de ploeg en is onze eerste taak: rij-
den voor Cedric, want ons hoofddoel
was om voor het klassement te rijden.
Dat geeft ook meer publiciteit voor de
sponsor. Jammer dat we het niet gered
hebben, weliswaar toch een prachtige
tweede plaats voor Cédric Michaud,
echter Bob de Vries was dit seizoen ge-
woon de sterkste. Bob pakte tot ieders
verrassing al direct een paar zeges,
hetgeen hem al gelijk een grote voor-
sprong in het klassement bezorgde.
Voor ons wel frustrerend dat wij dit
jaar voor het eerst geen dagzege(s)
hebben behaald, hoewel Sjoerd Huis-
man en Cédric Michaud er wel een
paar keer dicht bij waren’, zo zegt Ar-
jan. Overigens is de ‘knechtenrol’ hem
op het lijf geschreven. Hij kan goed le-
ven met deze rol, telkens weer sleu-
rend aan de kop van het peloton om
voor een ploeggenoot gaten dicht te
rijden, een beulswerk, maar o zo be-
langrijk. Henk Angenent en Erik Hul-
zebosch, op de zondagmiddag bij toer-
beurt de TV analist tijdens de strijd
om de Essent cup zeiden het bij herha-
ling. ‘Zonder een goede ploeg kan bij-
voorbeeld een Bob de Vries, een Jan
Maarten Heideman of een Cédric Mi-
chaud nooit een klassement winnen’.
Arjan: ‘Een buitenstaander heeft er
echt geen weet van hoe zwaar een
knechtenrol is. Een kopman van een
ploeg heeft het altijd een stuk gemak-
kelijker. Hij kan in een wedstrijd
‘gaan’ wanneer hij zich goed voelt.
Een ‘knecht’ kan niet bepalen wan-
neer hij er voor moet gaan. Als er een
‘gat’valt en mijn kopman zit niet bij
de ontspanning dan moet ik gewoon
‘volle bak’ rijden en de koplopers te-
rug halen. En dat gebeurt in een wed-
strijd diverse keren.Ben je soms net
weer op adem, een volgende demarra-
ge en moet je er opnieuw tegenaan.
Hopelijk kan onze ploeg de komende
wedstrijden een paar keer voor mij de
gaten dichtrijden. Dat zou leuk zijn,
we zullen zien hoe de strijd zich ont-
wikkeld’, aldus een (voorzichtig) opti-
mistische Arjan Mombarg.

Arjan Mombarg met goed gevoel naar de Weissensee !

Komende weken wedstrijden in Oostenrijk,
Tsjechië, Zweden en Finland

Op de dag van het gesprek met Arjan Mombarg is het precies 45 jaar gele-
den dat Reinier Paping in Leeuwarden de Bonkervaart opreed om zich
even later te laten huldigen als winnaar van de Elfstedentocht. Henk
Mombarg, vader van Arjan, een ‘zestiger’ die in de wintermaanden nog
steeds zijn rondjes op de kunstijsbaan in Deventer ‘meepikt’ kan zich de-
ze ‘bar- en boze tocht’ nog helder voor de geest halen. ‘Wat een weersom-
standigheden en wat een geweldig schaatsen van Paping. Is dit al weer zo
lang geleden, waar blijft de tijd’, zo sprak senior. Voor zoonlief Arjan is en
blijft de vraag of hij zelf ooit nog eens in Nederland een Elfstedentocht zal
kunnen rijden. Tot op heden moet hij het doen met de ‘helden- verhalen’
van zijn ploeggenoot Erik Hulzebosch, die tijdens de laatste tocht in 1997
nipt tweede werd achter winnaar Henk Angenent.

Arjan Mombarg in actie voor Cedric Michaud.

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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

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

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

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

• Kaartclub 's maandagmiddags in de
Wehme en bingo woensdagssmid-
dags in Dorpscentrum.

JANUARI
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

24 Klootschietgroep Vordense Pan
24 PCOB-jaarvergadering in het Stam-

pertje, jaarverslag, reisverslag en
koffietafel in Dorpscentrum

30 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

30 EHBO herhalingslessen
31 Klootschietgroep Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
• 28/2, 20/3 filmhuis Bibliotheek
• t/m 9/2 Beeldende kunst ‘Fantas-

tisch’ in de Bibliotheek Vorden
• t/m 10/2 ‘Net even anders’, Kuns-

tenaar Gregory Kohelet in Galerie
Agnes Raben, Nieuwstad 20

• 9/3 Lezing Filosofie Kasteel Hackfort
• 16/3 Jazzconcert in Hotel Bakker

UITSLAGEN FLASH
Week 3

SENIORENTEAM 1
Dit team speelde donderdag tegen
Steenderen. Aangetreden werd door
Peter van Dijk, Robert Kater, Joyce
Teeuwen en Lianne Heijenk als inval-
ster voor Marian te Riele. Peter wist
zijn enkelspel in twee sets te winnen.
Robert verloor helaas zijn enkelspel in
twee sets. Joyce wist haar enkel goed te
winnen en Lianne maakte er in haar
enkelspel een spannende partij van.
De partij ging net verloren met 23-21
in de 3e set. Daarna werden zowel het
herendubbel als het damesdubbel ge-
wonnen. In de mixen verloren Robert
en Joyce verrassend snel en kwam er
een beetje extra spanning op de
schouders van Lianne en Peter. Hun
partij ging over 3 sets en zij wonnen
de 3e set met 21-16. In totaal dus een 5-
3 overwinning voor Flash en hiermee
blijft het team op de tweede plaats
staan. Flash-Steenderen: 5-3 

SENIORENTEAM 2
Afgelopen zondagmorgen 20 januari
moest het tweede team van Flash spe-
len tegen en in Didam. Dit was de twee-
de wedstrijd dit seizoen tegen dat
team. Het team speelde met Chjehran-
do Gasper, Niels Lijftogt, Geeske Menk-
veld en met invalster Beppie Menkveld.
Chjehrando won zijn enkelspel rede-
lijk makkelijk. Niels kreeg ook weinig
tegenstand van zijn tegenstander. Gees-
ke had het zwaarder en verloor net.
Beppie speelde een goede wedstrijd,
maar kwam net iets te kort voor de
overwinning. Chjehrando en Niels
speelden hun dubbelspel samen sterk
en wonnen. De tegenstandsters van
Geeske en Beppie waren net iets beter.
Hierdoor kwam de tussenstand op 3-3.
Geeske en Niels speelden de eerste mix.
In een heel erg spannende eerste set
trokken Geeske en Niels na verlenging
aan het langste eind 22-20. De tweede
set werd makkelijker in het voordeel
van Flash beslist. Beppie en Chjehran-
do speelden de tweede mix. Deze wed-
strijd werd door het goede netspel van
Beppie relatief makkelijk gewonnen.
Hierdoor kwam de eindstand op 5-3
voor Flash.  Door deze overwinning
blijft het tweede team bovenaan staan
in de poule. Didam-Flash: 3-5

JEUGDTEAM 1
J1 speelde uit tegen Wehl J2, de naaste
concurrent voor het kampioenschap.
Erik van Hoffen moest een beetje op
gang komen en kon maar net de eer-
ste set naar zich toe trekken: 23-21. De
tweede set won hij makkelijk met 21-
11. Carlos Waenink  had het nog lasti-
ger, de eerste set won hij met 22-20, de
tweede set ging verloren met 24-22. De
derde set kreeg hij vervolgens kado
omdat zijn tegenstander met een
knieblessure moest opgeven. Ilse van
Dijk won haar enkel royaal: 11-11 en
21-12. Vera Velhorst verloor de eerste
set met 20-22, ze won de tweede set
met 21-19, maar kwam in de derde set
tekort: 14-21. Erik en Carlos wonnen
de herendubbel met 21-9 en 21-17. Ilse
en Vera verloren met 25-23 en 21-16.
Erik en Ilse wonnen de mix met ge-

mak: 21-7 en 21-12. Carlos en Vera
moesten er flink aan trekken en won-
nen in een driesetter: 21-16, 18-21 en
21-15. Wehl J2- Flash J1: 2-6

JEUGDTEAM 2 
Jeugdteam twee speelde ook in Wehl
tegen Wehl 3. Gespeeld werd door Jel-
le van Rossum, Sander van Gils, Cait-
lin Toker en Tamara de Vries. De jon-
gens bleken sterker dan hun tegen-
stander. De meisjes hadden het veel
moeilijker. De jongensenkelspelen
werden gewonnen en die van de meis-
jes verloren. Het jongensdubbel werd
ook gewonnen en het meisjesdubbel
ging naar Wehl. De mixen werden eer-
lijk verdeeld zodat het een gelijke
eindstand werd. Wehl J3-FlashJ2: 4-4

JEUGDTEAM 3
Van dit team had u nog een uitslag
tegoed van vorige week. Toen werd
aangetreden tegen een sterke tegen-
stander uit Dinxperlo, namelijk Euro
J2. Gespeeld werd door Wesley Boode,
Bram Bruinsma, Lieke ten Have en Ri-
anne Fokkink. De wedstrijd begon
goed voor Flash want Wesley wist zijn
enkelspel in 3 sets te winnen. De 3e set
met 21-18. Daarna gingen alle partijen
echter verloren waardoor er een dui-
delijke eindstand op het scorebord
kwam te staan. Euro J2-Flash J3: 7-1

Deze week moest J3 aantreden tegen
de nummer twee van de competitie,
Varsseveld. Het werd een ware slijtage-
slag van bijna 2,5 uur en maar liefst 4
driesetters. Wesley Boode startte met-
een met een driesetter, die hij verloor
met 12-21,  21-15 en 12-21. Dennis Cai
verloor met 19-21, 13-21. Lieke ten Ha-
ve sleepte er ook een driesetter uit,
maar verloor ook: 9-21, 21-19 en 16-21.
Rianne Fokkink won met 21-9 en 21-
10. 
De herendubbel verloren Wesley en
Bram Bruinsma nipt: 17-21 en 19-21.
Lieke en Rianne wonnen hun dubbel
in drie sets: 21-19, 23-25 en 21-15. We-
sley en Lieke verloren hun mixed dub-
bel in drie sets: 21-10,19-21 en 18-21.
Bram en Rianne verloren met twee
keer 14-21. Na een zeer spannende
wedstrijd voor Flash een teleurstellen-
de uitslag. Flash J3 Varsseveld J4: 2-6

JEUGDTEAM 4
J4 trad aan in de vertrouwde basisop-
stelling. Niels Golstein begon met een
driesetter. De eerste set verloor hij met
11-21. In de tweede set kwam hij knap
gelijk 21-16, maar de derde set ging
met 9-21 verloren. Stefan te Riele won
zijn enkel makkelijk met 21-3 en 21-6.
Lynn Berenpas won ook makkelijk
met 21-6 en 21-6. Paulien te Riele ver-
loor met 8-21 en 12-21. De jongensdub-
bel was een flink gevecht dat door
Niels en Stefan werd gewonnen met
21-18 en 21-15. De meisjesdubbel won-
nen Paulien en Lynn met 21-17 en 21-
13. De mixed dubbel van Niels en Pau-
lien ging met 16-21 en 6-21 naar Eefde.
Stefan en Lynn leken na een set mak-
kelijk te winnen: 21-5, maar hadden
nog moeite om de winst binnen te ha-
len in de tweede set: 23-21. Daarmee
ging de wedstrijd naar Flash.
Flash J4 - Eefde J2: 5-3

B a d m i n t o n

De deelnemers krijgen een route rich-
ting Linde, Ruurlo en de omgeving
van de Wierse voorgeschoteld. Men
kan uit twee afstanden kiezen: 30 of
45 kilometer.

De tocht is volledig met pijlen aange-
geven. Onderweg zijn er diverse leden
van de Achtkastelenrijders in touw,

om te kijken of alles goed verloopt. Op
gevaarlijke oversteekplaatsen plaatsen
worden de fietsers geholpen met het
oversteken.Verder is er een serviceauto
om eventuele gestrande fietsers op te
halen.
Ook de EHBO is paraat. Bij de controle-
post, ergens onderweg, wordt er bouil-
lon en gehaktballetjes geserveerd.

Na afloop van de tocht bestaat de mo-
gelijkheid om de fiets schoon te spui-
ten. Ook is er in de accommodatie van
de voetbalclub Vorden gelegenheid
om te douchen.

In de kosten om aan deze veldtoer-
tocht deel te nemen zit een dagverze-
kering omdat de organisatie die moet
afsluiten.

Voor meer informatie kan men bellen
555386 of kijk op www.vrttcvorden.nl

Kastelen veldtoertocht
VRTC de Achtkastelenrijders organiseert zondag 27 januari de tweede en
tevens laatste veldtoertocht. De start is tussen 8.30 en 10.00 uur vanaf de
kantine van de voetbalvereniging Vorden aan de Oude Zutphenseweg 11.



Jan van Hal werd op Rha geboren. Hij
verhuisde maar twee keer, de dienst-
plicht periode niet meegerekend. Het
huis in Toldijk waar hij al jaren woont
en werkt, is het ouderlijk huis van zijn
vrouw Henny, waar in vroeger jaren
de kleermakerij was van zijn schoon-
ouders.

Hij schildert al vanaf zijn zeventiende
jaar. Het begon met schilderijen voor
boeren, met een afbeelding van hun
boerderijen. Hij kreeg het advies om
naar de Kunstacademie te gaan, maar
dat ging niet door. Wel volgde hij een
opleiding voor reclameschilder en
werkte lange tijd bij het schildersbe-
drijf, wat hij later zou overnemen. 

“Toentertijd werden de reclamebor-
den voor bijvoorbeeld voetbalvelden
nog met de hand geschilderd,” vertelt
Jan. Hij volgde tussentijds de oplei-
ding Famous Course in Commercial
Arts, waar hij leerde illustraties te ma-
ken en commerciële reclame. Jaren ge-
leden verkocht hij de zaak en kon hij
meer tijd besteden aan het kunstschil-
deren. 

Jan heeft een eigen atelier. Daar han-
gen, liggen en staan veel van zijn wer-
ken. Ingelijst, maar er zijn er altijd wel
een aantal die nog niet af zijn. “Ik
moet wel de juiste spirit hebben, maar
dat lukt tegenwoordig heel aardig,”
vertelt hij. “Ik kan nu hele dagen schil-
deren. Ik heb er een dagtaak aan.”

Er liggen veel schetsen als studie of als
voorbereiding op het echte werk. Ook
de werken die in de 60er en 70er jaren

buiten werden geschilderd staan er:
bos in de herfst, bomengroepen, bos-
paadjes van Hoog-Keppel en een fruit-
boomgaard in bloei op Rha, het zijn
stuk voor stuk juweeltjes. 

“Vroeger schilderde ik veel buiten. Dat
doe ik niet meer, alleen nog als ik met
vakantie ben,” zegt hij. 

Jan van Hal heeft duidelijke voorkeur
wat betreft de ondergrond. “Panelen
werken het prettigst,” legt hij uit. Ver-
der schildert hij op board, linnen, lin-
nen op board geplakt, doek en papier. 

Belangstellenden komen regelmatig
naar het atelier van Jan van Hal om
een kunstwerk uit te zoeken. Om te
kunnen bepalen wat het meest ge-
schikt is voor in huis, brengt hij een
aantal door de mensen zelf uitgezoch-
te schilderijen, die hij beurtelings op-
hangt. “Het gaat erom dat de mensen
een goed gevoel hebben bij een schil-
derij,” legt Jan uit. “Een goed gevoel is
heel belangrijk.” Hij schildert regel-
matig in opdracht, waarbij het onder-
werp wordt bepaald door de opdracht-
gever. Verder wordt het schilderij naar
eigen inzicht uitgewerkt.

Jan van Hal begon meer dan vier jaar
geleden bij de Gruitpoort in Doetin-
chem aan een cursus aquarelleren.
“Dat is een moeilijke techniek, want je
kunt er niks aan verbeteren,” vertelt
hij. “Een aquarel moet in een keer
goed zijn.” Toen een van de cursisten
wilde proberen te schilderen met
acrylverf, deed hij maar mee. En zo
kwamen er steeds technieken bij.

Nu nog schildert hij elke donderdag-
middag bij de Gruitpoort onder leiding
van Jos Klaver. Deze docent is naast zijn
werk bij het Kunst en Cultuur centrum
verbonden aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Arnhem. “Het is gezellig,”
zegt Jan. “Je bent aan het werk en Jos
kijkt met je mee. Hij geeft tips als je het
even niet meer weet. Maar het belang-
rijkst is dat je leert van elkaar en nieuwe
ideeën opdoet.” 

Jan van Hal exposeert regelmatig en
na het winnen van de Gelderlander
Kunstprijs 2005 stond hij nog meer
in de belangstelling. Het schilderij
‘Insect’ kreeg lovende woorden van de
jury. Verder hingen zijn schilderijen
onder andere bij Achterkamp Bedrijfs-
opleidingen in Baak, Galerie Univerart
in de Rosmolen te Zeddam, de GGNet
vestiging in Zutphen, tijdens het con-
cert van Enjoy in de Remigius kerk
met het thema Zuid-Afrika en Galerie
Gelia in Silvolde. 

Vanuit een centrum voor beeldende
kunst wordt hij gevraagd om te expo-
seren in openbare gebouwen, zoals
GGNet in Zutphen. Daarvoor maakte
hij een cd met foto’s van zijn werken,
waaruit een bedrijf kan kiezen.

Recent sloot Jan van Hal zich aan bij
het kunstenaarsnetwerk Het WEB in
Doetinchem, een groep kunstenaars
met verschillende disciplines waaron-
der schilderen. Hij selecteerde hier-
voor een aantal werken van uiteenlo-
pende technieken, zoals collages, olie-
verf en acryl, zodat liefhebbers van
zijn werk binnenkort een Jan van Hal
kunnen huren.

Tijdens de Kunst10Daagse zal hij veel
verschillende werken in het atelier
laten zien: tekeningen, collages, experi-
menten, olieverf-, en acryl schilderijen
en aquarellen. “Ik wil de mensen een
indruk geven waar ik mee bezig ben,”
motiveert hij zijn deelname.

Jan van Hal, Kunstschilder, Kruis-
brinkseweg 6, 7227 DA Toldijk, tele-
foon (0575) 45 10 68.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Jan van Hal Kunstschilder

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Jan van Hal uit Toldijk is een van de nieuwe deelnemers. Hij
heeft tijdens de Kunst10Daagse open atelier en zal veel verschillende wer-
ken laten zien: tekeningen, collages, experimenten, schilderijen in olie-
verf, acryl en aquarel.

Jan van Hal bij een recent paneel.

De bijzondere reden van deze viering
is de presentatie van de deelnemers
aan de uitvaartcursus. Deze vrijwilli-
gers uit het parochieverband zullen
uitvaartvieringen gaan verzorgen in

hun parochie, zoals u dat in de uit-
vaartfolder ‘Wie barmhartig is be-
graaft uit haar midden de overledene’
hebt kunnen lezen. 

Het Pastoraal Team hoopt van harte
dat velen van u aanwezig zullen zijn
bij deze bijzonder viering. Deze vie-
ring wordt gehouden op zaterdag
26 januari om 19.00 uur in de r.k. kerk
H. Willibrord te Hengelo Gld, Spal-
straat 38.

'Wie barmhartig is begraaft 
uit haar midden de overledene'
Zaterdag 26 januari 2008 is er een
gemeenschappelijke eucharistie-
viering die plaats vindt in het Paro-
chieverband Graafschap Zutphen.
In deze viering zal het gehele team
van pastores voorgaan.

Dat betekent dat bijna 900 kinderen
een dag op bezoek zijn geweest bij
één van de 36 boerderijen die heb-
ben meegewerkt. Het komend voor-
jaar wordt dit project op 11 maart
aanstaande opnieuw aangeboden. 

De scholen zullen dit jaar nog actie-
ver benaderd worden. LTO streeft er-
naar om dit keer boven de 1000 deel-
nemers uit te komen. Men beschikt
over een flinke lijst van boerenbe-
drijven die mee willen doen en die
vorig jaar ook al hun medewerking
hebben verleend. Toch wil men er
graag nieuwe adressen bij hebben.
Voor nadere informatie kan men
bellen (0575) 55 19 72.

Ten aanzien van het geluidsbeleid
dat de gemeente Bronckhorst han-
teert wil de LTO – afdeling aan de
bel trekken.. 

Voor het geluid in het buitengebied
gaat de gemeente niet op 45 dba zit-
ten maar op het ‘ strengere’ 40 dba.
In natuurgebieden zelfs naar 35 of
30 dba. 

Volgens LTO Noord afd. Bronckhorst
moet het mogelijk zijn om op de
landelijke norm van 45 dba te blij-
ven, zodat er minder bedrijven wor-
den opgezadeld met eventueel
akoestische onderzoeken of eventu-
ele aanvullende maatregelen. 

Ook zal LTO Noord afdeling Bronck-
horst zich het komende jaar sterk
maken voor de realisatie van een
fietspad van Doesburg naar Doetin-
chem, maar ook aanpassing van de
kwelsloot in Eldrik en het uitbagge-
ren en opknappen van de Hoge
Linie in Doesburg.

Met de klas de Boer op
Gestimuleerd door het succes
van het afgelopen jaar, gaat LTO
Noord afdeling Bronckhorst ook
in 2008 weer met de ‘Klas de Boer
op’. In 2007 werden 56 scholen
in Bronckhorst aangeschreven,
daarvan hebben er 26 meege-
daan.

Momenteel zijn er zo'n 7 verenigingen
en groepen die al vele jaren gebruik
maken van de kapel. Daarnaast wor-
den er verschillende activiteiten door
de Stichting georganiseerd, zoals de
jaarlijkse Staringavonden, een mid-
winterwandeling en fietstochten. Ver-
der worden er tentoonstellingsdagen
voor pluimvee en konijnen gehouden.
Hierdoor is de Kapel ook een meer re-
gionaal trefpunt geworden. 

Na meer dan 50 jaar trouwe dienst vol-
doet het gebouw echter niet meer aan
de eisen van deze tijd. Doordat het een
prefab- bouwsysteem betreft, was een
gefaseerde renovatie cq. vernieuwing

niet mogelijk. Vandaar dat het Stich-
tingsbestuur gekozen heeft voor een
plan dat grotendeels gebaseerd is op
nieuwbouw. 

Dankzij de gezonde vermogenspositie
van de Stichting, kan een aanzienlijk
deel van de nieuwbouw uit eigen mid-
delen gefinancierd worden. Behalve
de subsidie van de Provincie Gelder-
land, ontvangt de Stichting bijdragen
van de gemeente Bronckhorst, de Her-
vormde Gemeente van Vorden en de
Veilingcommissie uit Vorden. Tenslot-
te heeft de Stichting nog financiële
toezeggingen ontvangen van het
Oranje Fonds uit Bunnik, het VSB
fonds uit Utrecht en Fundatie van den
Santheuvel, Sobbe uit Amsterdam.
Voor het verwerven van de benodigde
subsidies en fondsen is samengewerkt
met MOREA SubsidieBegeleiding uit
De Steeg. 

Een team van vrijwilligers heeft de af-
gelopen maanden hard gewerkt om
de nodige voorbereidingen te treffen.
De verwachting is dat in februari-
maart begonnen kan worden met de
sloop- en bouwwerkzaamheden. Vol-
gens planning zou de nieuwe Kapel
De Wildenborch in september 2008
gereed moeten zijn. Er is dan een
prachtige accommodatie waarmee
buurtschap De Wildenborch weer ja-
ren vooruit kan!

Groen licht voor nieuwbouw

Wildenborchse kapel
Stichting Kapel de Wildenborch in
Vorden ontvangt een bedrag van
€ 100.000 uit het Provinciaal Meer-
Jaren Programma (PMJP) van de
Provincie Gelderland. De bijdrage
is bestemd voor nieuwbouw van
Kapel De Wildenborch, gelegen na-
bij het gelijknamige Landgoed De
Wildenborch in Vorden. Het huidi-
ge gebouw is vanaf 1952 in gebruik.
De Wildenborchse Kapel is voor
veel mensen in de buurtschap De
Wildenborch en omgeving een be-
langrijk sociaal en cultureel ont-
moetingscentrum, vooral na 1989
toen de Wildenborchse Prinses Ju-
lianaschool voor basisonderwijs
werd gesloten.

Deze laagdrempelige cursus is vooral
een kennismaking met het Christelijk
geloof. Iedereen is van harte welkom.
De cursus bestaat uit een aantal avon-
den en een weekend. Tijdens de cursus
komen de kernthema's van het geloof
aan bod. Vragen die naar voren komen
zijn: Wat is de zin van het leven? Wat

gebeurt er als we sterven? Wie is Je-
zus? Waarom stierf hij aan het kruis?
Wat heeft Jezus met ons leven van-
daag te maken? Hoe kun je omgaan
met schuld? 

Wie wel eens wat meer wil weten van
het Christelijk geloof of wie het geloof

nog eens vanaf het begin wil doorden-
ken kan op een uitstekende manier te-
recht bij de Alpha-cursus. De eerste
avond is woensdag 6 februari en vindt
plaats op het Beecklandcollege,
Nieuwstad 49 te Vorden. De avond
duurt van 19.00 tot 21.30 uur. Deelna-
me is gratis. Info en opgave bij Caro-
lien Brouwer (tel. 0575-551060) en Ria
Wijnhoud (tel.0575-552454.)

Schuif aan bij de Alpha-cursus!
Vanaf februari 2008 wordt een Alpha-cursus georganiseerd in Vorden.

De Seniorensoos Wichmond/
Vierakker houdt op 30 januari a.s.
volgens traditie haar Nieuwjaars-
borrel met ook weer de BINGO
waarmee gezellige prijsjes te
winnen zijn. 

Het belooft, zoals we gewend zijn,
een heel gezellige middag te wor-
den, dus breng ook uw buren, fami-
lie enz. die nog geen bezoeker zijn
mee naar het Ludgerusgebouw
waar we om 14.30 uur starten. 

Graag allemaal tot dan.

Seniorensoos



Rock & roll band The Hurricanes, al
decennialang een begrip in de Achter-
hoek, treedt zaterdag 26 januari op in
café 't Proathuus in Linde. De avond
begint om 21.00 uur en is, zoals alle
concerten in de serie bandjesavonden
bij 't Proathuus, gratis toegankelijk. 

The Hurricanes mogen dan niet meer
piepjong zijn, de band is allesbehalve
belegen. Met veel plezier staan de
mannen op het podium om hun re-
pertoire vol stomende rock & roll en
rythm and blues op ervaren en ener-
gieke wijze ten gehore te brengen. De
sinds 1961 actieve band presenteerde
haar laatste cd 'Swing top bottle rock'
in december 2006.

BEZETTING: 
Nees van Petersen (gitaar en zang) 
Wim Boerman (bas en zang) 
Peter van den Berg (toetsen, gitaar en
zang) 
Willem M (drums) 
Leo Meijers (slaggitaar)
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DINGEN IN GEDICHTEN
Alles kan poëzie worden. Tijdens Ge-
dichtendag 2008 staat de relatie tus-
sen poëzie en dingen centraal. Gewo-
ne voorwerpen die ons in het dagelijks
leven omringen, worden op allerlei
manieren gebruikt in de poëzie, de
dichter vindt ze. Rutger Kopland be-
zong een glas in zijn bundel 'Dankzij
de dingen'. De Zuid-Afrikaanse dichte-
res Antjie Krog dichtte 'ik ben ding,
hoor je!', Remco Campert schreef een
ode aan zijn jas en K. Michel dichtte:
'Vandaag / ben ik een ding in fantasie-
verpakking'. 

Of de dichter zich nu identificeert
met dingen of dat het ding wordt be-
zield, op Gedichtendag 2008 krijgt het
ding de ruimte.

GEDICHTENDAG DONDERDAG 
31 JANUARI 2008
Gedichtendag is hét poëziefeest van
Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar
op de laatste donderdag van januari,
staat de poëzie een dag lang in het
zonnetje. 
Poetry International legt met de Ge-
dichtendagbundel, de lessuggesties en
de Gedichtendagprijzen de basis voor

Gedichtendag. Een belangrijk onder-
deel van Gedichtendag zijn elk jaar de
activiteiten, inmiddels ruim driehon-
derd, die door heel Nederland en
Vlaanderen worden georganiseerd
door scholen, bibliotheken, culturele
instellingen en particulieren. Zonder
hen zou Gedichtendag niet zijn wat
het nu is. Gedichtendag vond voor het
eerst plaats op 27 januari 2000 en is
gemodelleerd naar de succesvolle Na-
tional Poetry Day in Engeland.

Gevleugeld hart

Een hart met vleugels
net als een vleermuis
in de bomen op de wal
kan het vliegen
via raadslid en College
naar adviserende instanties
om zaadjes te planten
die groeien en bloeien
als de bomen op de wal

Berthe Rosette Brandeis

10 januari 2008

Op 31 januari landelijke Gedichtendag: 

Dichten voor een plek in de krant
Ieder jaar staat op de laatste donderdag van januari de poëzie een dag
lang in de picture. Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en
Vlaanderen. De zeven bibliotheken van Oost-Achterhoek heeft lezers op-
geroepen om een gedicht te schrijven dat te maken heeft met het thema
van dit jaar: 'Dingen in gedichten'. Inmiddels zijn er ook bij de kranten
van Weevers Elna, Groenlose Gids en Contact al enkele spontane inzen-
dingen binnengekomen met de enthousiaste vraag het te plaatsen. Van-
daag krijgt u daarvan al een voorproefje. In de krant van 31 januari wij-
den de redacties van Weevers Elna, Groenlose Gids en Contact speciale
aandacht aan deze Gedichtendag. Liefhebbers van de dichtkunst mogen
een zelf geschreven gedicht daarvoor inzenden naar info@elna.nl ;
info@groenlosegids.nl  of info@contact.nl

 

 

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.).

Valentijnsdag 14 februari
De JWR blijft allerlei manieren proberen te vinden om geld bijeen te
sprokkelen voor hun reis naar Roemenie, waarover u al eerder in Contact
kon lezen. De kerstmarkt en de oliebollen waren een groot succes en nu
komt Valentijnsdag eraan. U kunt nu een roos bestellen voor een vriend,
vriendin of voor iemand die u eens in het zonnetje wilt zetten. 

Bijvoorbeeld oma omdat ze altijd oppast. Of die lieve buurman die voor U
de container aan de weg zet. Er zijn legio voorbeelden te bedenken om
eens iemand in het zonnetje te zetten. De roos wordt dan op donderdag
14 februari naar het afgesproken adres gebracht voorzien van een door u
of door ons gekozen gedichtje dat wij dan aan de deur voorlezen. 

De kosten van deze leuke attentie zijn 3,50 euro per roos, inclusief het
aangehechte gedichtje en bezorgen en voorlezen. Vind u dit geen fan-
tastisch idee om eens iemand te verrassen????? Lever voor 5 februari a.s.
een enveloppe met de naam en het adres van degene die u wilt verrassen
met evt. uw eigen wens, plus 3,50 euro in bij Puur Natuur, Ruurloseweg 5.
Of bij Christien Ferrari, Beatrixlaan 14 in. Dan zorgen wij dat de roos
bezorgd wordt. Het moet echter wel in de kern van Hengelo of Keijenborg
zijn anders redden wij het rondbrengen niet op die avond. Doet U mee?
U verrast een vriend en helpt ons, zo maakt U met een gebaar meerdere
mensen blij.

De informatieavond wordt gehouden
op: Woensdag 30 januari 2008, aan-

vang 19.30 uur. Het aantal plaatsen is
beperkt en vol=vol. 

Aanmelden is noodzakelijk en kan te-
lefonisch op (0575) 44 84 40, per email:
vorden@globereisburo.nl

Of loop even binnen! Graag tot ziens!

Uitnodiging
Emiraten, Marokko, Jordanie

Globe Reisburo Vorden en Biblio-
theek Vorden nodigen u uit voor
een boeiende informatie avond
over bovenstaande mysterieuze
bestemmingen.

De markt is een afsluiting van de
Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze
voorleesdagen is er extra aandacht
voor lezen met kinderen in de leeftijd
van 0 - 6 jaar. In de periode januari,
februari en maart brengen diverse

groepen kleuters, in groepsverband,
een bezoek aan de bibliotheek. 

Ook ouders zijn daar van harte bij uit-
genodigd. Na afloop van het bezoek
krijgen alle kinderen een brief mee,
met informatie over de bibliotheek.
Hierin wordt ook de informatiemarkt
aangekondigd. 
DE MARKTEN WORDEN OP DE
VOLGENDE DAGEN GEHOUDEN
Hengelo: 
woensdag 12 maart 14.00 - 16.00 uur. 
Vorden: 
zaterdag 15 maart 10.00 - 12.00 uur. 
Zelhem: 
vrijdag 14 maart 14.00 - 16.00 uur. 

Aanmelden voor deelname aan één of
meerdere markten kan via de website:
www.bibliotheekwestachterhoek.nl 

Wilt u met een informatiestand aan-
wezig zijn of een demonstratie of
workshop te geven? Dat kan. 

Ook andere suggesties zijn welkom.
Aanmelden vóór 31 januari. Deelname
aan de markt is gratis. 

Voor meer informatie kunt u terecht
bij Marieke Beerten, Bibliotheek West-
Achterhoek. Maandag en dinsdag be-
reikbaar onder tel.nr. (0314) 33 34 45.
Of per e-mail: 
m.beerten@bibliotheekwestachterhoek.nl

Informatiemarkt voor ouders van
peuters en kleuters
In maart 2008 zal er in diverse ves-
tigingen van de Bibliotheek West-
Achterhoek een informatiemarkt
gehouden worden, voor ouders van
peuters en kleuters. Er zullen diver-
se stands zijn waarin informatie te
vinden is en voorlichting en advies
wordt gegeven over gezondheid,
ontwikkeling, gedrag en opvoeden
van jonge kinderen. De toegang is
gratis.

Het wordt een groot carnavalsfeest:
Het Zotte Knarrebal op 31 januari.
Aanmelden via www.optimaalfm.nl

WAT HOUDT HET IN? 
Polonaise, poppenkast, swingen op
carnavalsmuziek en de Zotte Knarre-
wedstrijd. Wie het mooist gekleed is
wordt prins of prinses Knar van het
Land van Jan Klaassen. Verzin je eigen
carnavalsleus en vier het feest mee!
Datum Zotte Knarrebal: Donderdag-
middag 31 januari Tijd: 16:30 - 19:00
uur. Entreeprijs: Gratis. Hoe: Iedereen
komt verkleed Waar: In het Kasteel
van Het Land van Jan Klaassen, Gilde-
weg 6 te Braamt Wat moet je doen?
Geef je op voor maandag 21 januari
via het aanmeldingsformulier op
www.optimaalfm.nl en je krijgt een
bevestiging terug.

Het land van
Jan Klaassen
Na het succes van Het huis van Sin-
terklaas, gaan Optimaal FM en Het
Land van Jan Klaassen samen weer
een feest geven!

De Nieuw-Zeelandse fitnessorganisa-
tie Les Mills is de bedenker en aanbie-
der van BodyJam. De bewegingen en
de muziek wisselen elke drie maan-
den, zodat je tijd genoeg hebt om de
pasjes onder de knie te krijgen zonder
dat het saai wordt. 

Onlangs zijn Les Mills en MTV een sa-
menwerking aangegaan om BodyJam
nog meer onder de aandacht te bren-

gen bij het grote publiek. Zo zal er van-
af 14 januari tot en met medio maart
2008 dagelijks een 2,5 minuten duren-
de, megaspetterende BodyJam wor-
kout op MTV te zien zijn. Deze mini-
workout wordt op werkdagen tussen
16.00 en 21.00 uur meerdere malen
uitgezonden. In totaal zijn er voor het
MTV-programma 15 workouts opgeno-
men.

De populaire Nieuw-Zeelander Gan-
dalf Archer (choreograaf van Body-
Jam) verzorgt de BodyJam workouts
op MTV. De mini-workouts kun je dus
zo vanuit de huiskamer of je slaapka-
mer meedoen. Maar let op: er bestaat
een grote kans dat je er niet genoeg
van kunt krijgen. Daarom kun je nu
gratis bij sportcentrum AeroFitt een
BodyJam les meedoen. Neem zo snel
mogelijk contact op met sportcen-
trum AeroFitt, Winkelskamp 5, tel.
0575-465001 (www.aerofitt.nl) om een
gratis les te reserveren. En neem al je
vrienden mee! 

Zeker weten dat je binnenkort volle-
dig in de ban bent van The World’s
Best Dance Party Workout: BodyJam!

MTV en sportcentrum
AeroFitt maken van jou een
super danser!
Sinds enige tijd heeft sportcen-
trum AeroFitt het populaire
groepsfitnessprogramma Body-
Jam van Les Mills op het lesrooster
staan. BodyJam is een 1-uur duren-
de groepsles, met een mix van de
leukste bewegingen uit salsa, funk,
disco en streetdance. De nadruk
ligt op plezier, terwijl de intensiteit
toch zeker niet onderschat mag
worden. Het tempo bij BodyJam
ligt hoog, de calorieverbranding is
niet gering en BodyJam verklaart
de oorlog aan overtollig vet op met
name de heupen, benen, billen en
buik. In een mum van tijd ben je
een super danser en tegelijkertijd
kom je in topvorm.

Achterhoekse rockers in 't Proat-
huus

The Hurricanes in 't Proathuus

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

Een ramp komt 
altijd onverwacht.

U kunt zich nu 
voorbereiden.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

MEDEDELING

Geachte relatie,

Door de onverwachte groei van ons Gulf tank-
station in Brummen, hebben wij besloten, ingaan-
de 11 februari 2008, ons Gulf tankstation aan de
Rondweg 10 in Hengelo om te bouwen naar een
onbemand TING tankstation (Gulf)

Hier kunt u tanken met Gulf-pasjes, maar ook
met alle bank- en/of giropassen tegen zeer
scherpe prijzen!

Al uw volle spaarkaarten kunt u tot en met 9
februari inleveren bij ons station en daarna ook
gewoon in Brummen, Zutphenseweg 144.

Wij danken u voor het prettige persoonlij-
ke contact en u bent in Brummen ook
altijd welkom.

Met vriendelijke groet,
Resy en Willem Rietman

Gulf tankstation Wim Rietman Brummen v.o.f.
Ting tankstation Wim Rietman Hengelo v.o.f.
Ting tankstation Wim Rietman Toldijk v.o.f.

Supermart Riba Camping
IJsselstrand Doesburg 
heeft enkele vacatures,
betreft periode maart tot
september. 
* weekend hulp vanaf 16 jr. 
* overige dagen vanaf 18 jr.
Flexibele arbeidstijden.

Reacties voor 4 februari 
Tel. 0575 - 526425 

riba@hetnet.nl

Zondag 3 februari

VLOOIENMARKT

Sporth. Jebbink in Vorden

10-16 uur. Kraam

€ 22,50 (4x1,20m)

Gratis parkeren.

Adr. Jebbink 13, Vorden. 

Rean Evenm.: 06-51481527

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon 
eet elke 2e gast voor 1/2 GELD.

Deze aanbieding is geldig t/m 21 maart

�

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Bungalowpark Libra Ommen
STUNT aanbieding nog enige

moderne bungalows €350,- p.w.

all in excl. toerbel/milhef € 25,-

p.w. Zwembaden en recr. team

aanwezig. Folders telefoon

(0529) 45 72 24.

* Snoeien van bomen
* Snoeien van fruitbomen
* Snoeien van bosplantsoen
* Kappen van bomen
* Stobben wegfrezen

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
BAAK / 0575 - 44 1048 / 06 - 53 34 73 11

boomverzorging

Uw tuin ploegen
of frezen?

Bel Gerard Esselink.
Tel.: 06-28162335

Bent u benieuwd wat de pedicure
voor u kan betekenen? Maak vrij-

blijvend een afspraak en profiteer

van 50% korting bij uw eerste

behandeling. Gediplomeerd pedi-

cure, geregistreerd bij Provoet en

in het bezit van de aantekeningen

diabetische- en reumatische voet.

Kyra Ricker-Peters. Velswijkweg 8

7021 LM Zelhem Tel. 0314-641693.

Oxalis bloemen- en plantenshop

Voor onze filialen 
Doetinchem, Ruurlo, Groenlo, Zutphen en Warnsveld

zoeken wij:

a. Gediplomeerde bloembinders(sters)
b. Leerling bloembinders(sters)

(degene die deze opleiding via het leerlingstelsel volgt)

Reacties alleen schriftelijk

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Vorden BV

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
26 januari

FISH FEVER
in het café

In de discotheek
draait

DJ DION

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

NU OP ALLES

70%
KORTING

CR AE FNI E
D

Zoekt:

KOK

Telnr.0573454083
0651265822

Kerkplein 30
7261AZ Ruurlo

Medewerker m/v
bediening en bar

min. 23 jaar
20 tot 32 uur

32 tot 38 uur

Telnr. 0573 - 454083
06 - 51265822
Kerkplein 30
7261 AZ Ruurlo

Veiligheid - Comfort - Kwaliteit - Ergonomie

Zowel met een lichte als met een zware professionele motorzaag 

concentreert u zich nauwkeurig en ontspannen op uw werk. 

Want elke STIHL motorzaag biedt u een groot vermogen, ergonomische vormgeving, 

uitgebreide veiligheidsuitrusting en eenvoudige bediening.

Meer informatie bij uw erkende dealer:

STIHL, voor een lange levensduur

Waarom een STIHL motorzaag 
altijd goed voor u is

JAN de WINKEL
landbouwmechanisatiebedrijf
bos-, tuin- en parkmachines

Zelhemseweg 22a, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 44 16 88
info@jandewinkel.nl  www.jandewinkel.nl

Is een regionaal werkend bedrijf dat al ruim 85 jaar actief is op het gebied
van nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie en onderhoud van
woningen, bedrijfspanden en gebouwen in de agrarische sector.

Wij hebben plaats voor een vakbekwame en zelfstandig werkende:

Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons hoog in het
vaandel. Zelfstandigheid en ervaring in een soortgelijke functie strekt tot
aanbeveling. Wij hebben in deze regio veelzijdig vakwerk voor u, welke bij
ons ook nog veelal op een traditionele wijze worden gerealiseerd.

Wij kunnen u een prettige werkomgeving en een branchegericht salaris
bieden.

Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
Aannemersbedrijf Bargeman Vorden bv, t.a.v. H. Bargeman

Bedrijvenweg 1 T. 0575 551258 www.bargemanvorden.nl
7251 KX Vorden F. 0575 551469 info@bargemanvorden.nl

FEESTJE?
Huur een partytent

bij Party Service
Achterhoek

www.party-service-
achterhoek.nl
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In Zaal Den Bremer namen 80 paren
plaats, die in zeven ronden van vier
spellen in vijf lijnen speelden. Voor de
calamiteiten tijdens het spelen waren
de arbiters mevrouw Wil Snelder en
de heren Jan Bergervoet en Paul Niks
aanwezig. Zij losten problemen op die
bij spelmomenten voorkwamen.
“Maar het waren geen lastige proble-
men,” vertelde Wil Snelder.
Vele bedrijven waren bereid gevonden
dit Regio Bank Bridgetoernooi door
middel van sponsoring te steunen.

Hoofdsponsors waren naamgever van
dit toernooi, de Regio Bank, Autobe-
drijf Melgers, Aalderink Super de Boer
en Drukkerij Weevers. Daarnaast ad-
verteerden vele bedrijven in de specia-
le Bridgebijlage. Bovendien werd de
zaal deze middag beschikbaar gesteld
door Café Restaurant Den Bremer. Ri-
kie Scheffer had diverse mensen be-
reid gevonden om een handje te hel-
pen in de bediening.
Aan het eind van de middag nam Bert
Dijkhuizen het woord. “Het ging om

het spel en de knikkers,” begon hij.
“Het spel is gedaan!” Het geld dat deze
middag werd binnengehaald kwam
van de entree, de sponsoren en van de
adverteerders. “Er waren veel mensen
die de advertenties hebben gehaald,”
zo zei hij. “Dat is niet het leukste werk,
dat is een klus! En uiteindelijk was het
meer dan de helft van het totale be-
drag.” Al die mensen werden naar vo-
ren gehaald en kregen een bloem als
dank.
Een prima opbrengst voor het goede
doel, een wateropvangsysteem en
nieuwe sanitaire voorzieningen voor
het kindertehuis Akany Avoko op Ma-
dagaskar: Bert Dijkhuizen maakte het
nog even spannend, het totale spon-
sorbedrag was 2900 euro!
De zus van Rikie, Hettie Heerink
woont op Madagaskar en werkt in kin-

dertehuis Akany Avoko, waar kansar-
me kinderen worden opgevangen. Het
huis heeft maandelijks een hoge wa-
ter- en elektriciteitsrekening. In elk re-
genseizoen echter valt enorm veel re-
gen dat niet benut wordt. Nu willen ze
het geld van het bridgetoernooi ge-
bruiken om een systeem aan te leggen
om dit gratis regenwater op te vangen
en te gebruiken voor het wassen van
kleding, lakens en dergelijk en voor de
douches en toiletten van de kinderen.
Tegelijkertijd willen ze het aantal
douches en wasbakken bij de verschil-
lende gebouwen uitbreiden, zodat het
er ’s morgens minder dringen is voor
het naar school gaan! 

De winnaars van dit toernooi met de
bijbehorende percentages, werden op-
genoemd door de wedstrijdleider de
heer Wim van Wanrooij. Zij mochten
mooie prijzen uitzoeken, voor elke lijn
de nummers 1, 4 en 9. Per lijn stonden
de prijzen uitgestald op een prachtige
tafel, opgemaakt door etaleur Jan van
der Tol. 
Na de prijsuitreiking werd de grote

zaal klaargezet voor het gezamenlijke
stamppotbuffet, waar zo’n 85 bridgers
bleven eten.
Bert Dijkhuizen was zeer tevreden
over het verloop van dit bridgetoer-
nooi. Hij denkt dat er ook volgend jaar
weer een goed doel te vinden is, dicht
bij huis. “Het is prachtig dat het steeds
weer lukt om een goed doel te vinden
in de gemeenschap!”

Prijswinnaars.
Lijn A: 1. M. Holstein & A. Doggenaar,
63,19%; 4. Bert Bergman & J.A. Berg-
man, 59,36%; 9. L. de Boer & V. Neysen,
49,01%. Lijn B: 1. Els Westerhof & Theo
Geurts, 62,50%; 4. H. Wagenvoorde &
Middelkoop, 54,59%; 9. Corry Osterop
& Diny Mijnen, 52,04%. Lijn C: 1. D.
Post & L. Sprey, 68,88%; 4. Ch. van
Weerd & G. van Es, 57,40%; 9. Dinie
Hartelman & Karin Notten, 48,98%.
Lijn D: 1. M. Willemsen & Mevr. Bek-
ker, 65,89%; 4. F. Besselik & Ag. de
Vrught, 57,17%; 9. J. Boenink & J. Filbri,
46,66%. Lijn E: 1. Dhr. en Mw. Kruyf,
65,31%; 4. R. Kettering & D. Hulstein,
56,38%; 9. Dhr. en Mw. Staal, 47,70%.

Vierde Regio Bank Bridgetoernooi

Akany Avoko dankbaar voor hoog sponsorbedrag

Bridgeclub Bronkhorst georganiseerde op 19 januari 2008 de vierde editie
van het Regio Bank Bridgetoernooi in Zaal Den Bremer in Toldijk. Dit jaar
werd wederom een waterproject gesponsord: een wateropvangsysteem en
nieuwe sanitaire voorzieningen voor het kindertehuis Akany Avoko op
Madagaskar. Rikie Scheffer-Heerink uit Toldijk mocht de cheque in ont-
vangst nemen van Bert Dijkhuizen. Hij kon een bedrag van 2900 euro no-
teren!

De mensen die de advertenties binnenhaalden, werden naar voren gehaald en kregen een bloem als dank.

Bert Dijkhuizen mocht een flinke cheque uitschrijven voor Akany Avoko die Rikie Scheffer-
Heerink uit Toldijk voor haar zus in ontvangst nam.

Nadat eenieder zich genoeg had ge-
daan aan de stamppotten werd begon-
nen met de achtste finales in de win-
naars- en verliezersronde. De loting
had gezorgd voor enkele spannende
partijen, er was dan ook menig vreug-
dekreet te horen. Nadat uiteindelijk
vele pijlen richting het dartbord wa-
ren gegooid werd langzaamaan duide-
lijk wie zich zouden bemoeien met de
strijd om de ereplaatsen.

In de winnaarsronde was de finale uit-
eindelijk gelijk aan die van afgelopen
jaar. In de finale stonden namelijk
Erik Olthof en Jos Peters tegen Manon
Peters en Gert-Jan Loman. Net als vorig
jaar ging de winst uiteindelijk naar
Olthof en Peters, zij wonnen de finale
met 4 legs tegen 1. Om de derde en
vierde plaats in deze ronde werd ge-
streden door AJ Groot Jebbink en Ro-
bert Kornegoor tegen Robert Klein
Lebbink en Cindy Wentink, laatstge-
noemde nam tijdens het toernooi de
pijlen over van Gert Hiddink. Groot
Jebbink en Kornegoor wonnen deze

partij met 3 legs tegen 0.
In de verliezersronde ging de finale-
strijd tussen het koppel Gerard Garrit-
sen en Wim Nijkamp tegen William
en Herro Hofstede, eerstgenoemden
wonnen deze partij met 2 legs tegen 0.
Elke Peters en Marco Vreeman gingen
in de verliezersronde aan de haal met
de derde plaats voor Wilfried Besse-
link en Rob Bouwmeester die vierde
werden.
De organisatie kan terugkijken op een
geslaagd toernooi dat zeker voor her-
haling vatbaar is, vrijwilligers en deel-
nemers worden bij dezen nogmaals
bedankt. Op het sportieve vlak waar-
om het werkelijk draait (voetbal) vindt
aankomend weekeinde, mits de weer-
goden dit toestaan, de derby tussen
het eerste van Baakse Boys en Sociï
plaats.

Programma 27-1-2008:
Baakse Boys - Sociï
Sociï 2 - DVC '26 7
Sociï 3 - De Hoven 5
PAX 9 - Sociï 4

Darttoernooi
Sociï
Op zaterdag 19 januari werd voor de vierde keer het darttoernooi van S.V.
Sociï georganiseerd. Dit jaar werd deelgenomen door 32 teams, hetgeen
ervoor zorgde dat alle schema's perfect opgevuld konden worden. Nadat
in acht poules van vier teams alle partijen waren gespeeld, werd duidelijk
wie naar de winnaars- en verliezersronde gingen. Hierop volgde een lo-
ting die de opmaat was naar de achtste finales. Tussendoor konden de
deelnemers inmiddels genieten van een heerlijke stamppot die door Ak-
cie-senioren was geregeld. Tevens werden tussendoor nog wat prijzen ver-
loot zodat er niet alleen met het darten winnaars waren.

De winnaars van zowel  de winnaars- en de verliezersronde met de prijs, van links na rechts
staande: Wim Nijkamp, Erik Olthof en op de hurken van links na rechts: Gerard Garritsen
en Jos Peters.

Dit alles voor 4 euro inclusief hapje
en drankje, kinderen t/m 12 jaar
gratis. De aanvang van het concert
is 14.00 uur, het adres Van Heem-
strastraat 4. Jong en oud zijn van
harte welkom. De opbrengst komt
geheel ten goede aan Team Onder-
steboven. 

Letterlijk en figuurlijk ‘onderstebo-
ven’, dat is Team Ondersteboven –
Act1v8ed, een groep enthousiaste,
actieve katholieke jongeren. In ac-
tie gekomen om als echte wereld-
pelgrims op weg naar Sydney zowel
binnen als buiten de eigen Achter-
hoek te getuigen van hun christelij-
ke geloof. 

Website:
www.teamondersteboven.punt.nl. 

E-mail:
teamondersteboven@gmail.com

Concert
op zijn
kop
Kom op zondag 3 februari naar
de Emmanuelkerk in Zutphen
en geniet van een muzikaal op-
treden van maar liefst drie Zut-
phense koren: jeugdkoor Joy!
o.l.v. Paulien Broer van Dijk, Ge-
mengd Koor Emmanuel o.l.v. Le-
on van Dijk en Emmanuel Sin-
gers Zutphen o.l.v. Rianne Beute.



TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Ook voor
bedrijfsauto’s

Uitdeuken
zonder spuiten

Spotrepair Zorgeloos
schadeherstel

Handelsweg 7-11, 7021 BZ  Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39

www.autoschadewillemsen.nl

Als
boem...
Ho... is!

Aannemersbedrijf

H.J.Ruiterkamp B.V.

Is een aannemers-

bedrijf welke de 

meest voorkomende

werkzaamheden op

het gebied van

metsel- en timmer-

werk uitvoert welke

door klanten wordt

gevraagd.

Wij produceren een

groot deel van onze

machinale timmer-

werken zelf, en zijn

daarbij ook toeleve-

rancier aan derden.

Wij maken 2- en 3 D 

tekeningen, kompleet

tot de vergunningen

en de uitvoering.

www.ruiterkamp.nl

sinds 1946

Aannemersbedrijf 

H.J. RUITERKAMP  b.v.

Wie komt ons helpen????

Omdat een van onze timmerlieden na 22 jaar

ons gaat verlaten, (hij heeft een nieuwe functie

aanvaard bij de Monumentenwacht) zoeken wij

een 

Allround Timmerman I

het liefst in het bezit van het leermeesters

diploma, of bereid hiervoor opleiding te volgen.

Wij zoeken iemand met voldoende motivatie en

inzet. Het betreft een functie voor 5 dagen (40

uur). Ook moet er bereidheid zijn voor het

volgen van vakgerichte opleidingen.

De beloning zal zijn volgens de geldende C.A.O.

Belangstellenden kunnen een afspraak maken,

het liefst voor 2 februari 2008 met de heer

H. Ruiterkamp, telf. 0575-556631 of per mail:

hjrbv@ruiterkamp.nl

Haal de vakman
naar binnen

Haal de vakman
naar binnen

KARAOKE-SET
HUREN?

Bel Party Service
Achterhoek!
0575-559223

Te koop: ORIGINELE
RIEJU RS2 MATRIX

Bouwjaar 2005
Km. Stand: 13900
Technisch 100%

Prijs N.O.T.K.
Tel.: 0575-556914



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 4, 22 januari 2008

B en w willen Bronckhorster inburgeringsplichtigen een premie verstrekken
ter hoogte van de eigen bijdrage die ze moeten betalen voor hun
inburgeringsprogramma, als zij dit met goed gevolg en binnen een bepaalde
termijn afleggen. Het gaat om een bedrag van 270 euro per geslaagde inbur-
geringsplichtige. De raad beslist in maart over dit plan van b en w. De premie
is bedoeld als stimulans en beloning voor de inburgeringsplichtige die het
inburgeringsexamen binnen de afgesproken tijd haalt. De gemeente hecht
veel belang aan het behalen van het inburgeringsexamen door inburgerings-
plichtigen omdat dit belangrijk is voor hun participatie in de Nederlandse
samenleving. Bronckhorst heeft jaarlijks circa 20-25 inburgeringsplichtigen.
Veel van hen volgen het inburgeringsprogramma en -examen bij het
Graafschapscollege in Doetinchem.

Inburgeringsplichtigen krijgen eigen bijdrage terug
bij slagen inburgeringsexamen

Deze vochtige doekjes kunt u het beste gewoon
weggooien in de grijze container. Zeker niet door het toilet
spoelen, het riool kan hierdoor verstopt raken!

Vochtige doekjes

De voormalige gemeente Vorden
heeft in 2004 (voor een gebied aan
de oostzijde van Wichmond, De Wogt
II) met de provincie Gelderland
afspraken gemaakt over de realisa-
tie van negen zogenaamde Ruimte-
voor-ruimte woningen (project
waarbij gemeenten woningen
konden bouwen in ruil voor de sloop
van agrarische bedrijfsgebouwen) in
het plangebied dat in totaal ca. 20
woningen bevat. Uitgangspunt van
de afspraken was, dat de gemeente
de benodigde gronden zou
verkrijgen. Dit duurde enige tijd. Na
verwerving van deze gronden en het
sluiten van een samenwerkings-
overeenkomst met bouwbedrijf
Heijnen uit Aalten voor een gedeelte
van het gebied, is in september/
oktober 2006 een voorontwerp van
het bestemmingsplan ter inzage
gelegd. In verband met de milieu-
cirkel rondom een agrarisch bedrijf
in de directe omgeving (Hackforter-
weg 27) werd in dat voorontwerp aan

een aantal potentiële kavels nog
geen woonbestemming toegekend.
Met de eigenaar van het agrarisch
bedrijf is naderhand een overeen-
komst gesloten over de beëindiging
van zijn bedrijf. Ook de inspraak is
inmiddels afgerond. Het definitieve
ontwerp van het bestemmingsplan
inclusief de woonbestemming voor
alle kavels ligt vanaf heden ter
inzage (zie hiervoor de publicatie
elders op deze pagina's).

Zodra het bestemmingsplan
definitief is, is de bouw van negen
Ruimte-voor-ruimte-woningen
woningen en dertien woningen voor
de lokale markt mogelijk. Verwacht
wordt dat in april/mei 2008
begonnen kan worden met de
kaveluitgifte en dat in oktober/
november 2008 gestart kan worden
met de bouw van de eerste
woningen. De bouw van de laatste
woningen is naar verwachting
gerealiseerd voor 2015.

Woningbouwplannen De Wogt II in
Wichmond

De verloting voor bouwkavels in
het bestemmingsplan Abbinks-
kamp in Halle die gepland stond
op 30 januari 2008 om 16.00 uur
komt te vervallen. De verloting zou
verricht worden door een notaris,
verbonden aan Tap Tromp van Hoff
Notarissen (of diens plaatsvervan-
ger), in het gemeentekantoor te
Hengelo. De loting is bedoeld voor
het bepalen van de volgorde van de
optiegesprekken. Dus wie de eer-
ste keuze heeft. De reden voor het
vervallen is dat twee gegadigden
zich hebben aangemeld, waarvan

één met een maatschappelijk bin-
ding en een andere gegadigde
zonder binding. Zoals reeds in het
'Lotingsreglement particuliere
bouwkavels gemeente Bronck-
horst 2007' staat vermeld, wordt
voorrang verleend aan gegadigden
met een binding.

Voor eventuele vragen kunt u
contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, 
de heer A. Colenbrander, 
tel. (0575) 75 03 66.

Verloting bouwkavels Abbinkskamp
Halle komt te vervallen

De gemeente is bezig met het
opzetten van een vrijwilligerswerk-
beleid. De gemeente doet dit, omdat
zij vrijwilligerswerk zeer waardeert.
Met het beleid wil zij vrijwilligers,
vrijwilligersorganisaties en
organisaties die met vrijwilligers
werken beter ondersteunen.
Bijvoorbeeld om te voorkomen dat
zij bij hun activiteiten stranden in
regelgeving of vergunningsprocedu-
res. In het vrijwilligerswerkbeleid
staat wat de gemeente op korte en
lange termijn gaat doen op dit
gebied. Het beleid omvat een breed
terrein: van welzijn, sport, cultuur
tot peuterspeelzaal. Mantelzorg valt
er niet onder, hiervoor stelt de
gemeente in de loop van dit jaar
beleid op.

Bij het opstellen van het vrijwilli-
gerswerkbeleid zijn diverse
vrijwilligersorganisaties betrokken.
Onder andere is een adviescommis-

sie opgericht, waarin zeven
afgevaardigden van diverse
organisaties zitten, die aanbeve-
lingen heeft gedaan. Ook is een nul-
meting geweest naar de huidige
stand van zaken op het gebied van
vrijwilligerswerk.

Om haar bevindingen en het voor-
lopige vrijwilligerswerkbeleid dat de
gemeente nu heeft opgesteld aan u
te presenteren, organiseert de
gemeente op 29 januari een
informatieavond voor
vrijwilligers(organisaties). De
uitkomsten van de nulmeting komen
ook aan de orde. Vanzelfsprekend is
er voor de aanwezigen de mogelijk-
heid om die avond op het plan te
reageren. U bent van harte welkom
op 29 januari a.s. vanaf 19.15 uur in
het gemeentekantoor in Hengelo
(Gld). Om 19.30 uur begint het
programma. De avond duurt tot
22.00 uur.

Leerlingen en vrijwilligers van de Wolfersveenschool zijn blij met het winnen van de prijs

voor de schoonste school. Vrijwilligers zetten zich in om de school schoon te houden.

Informatieavond vrijwilligerswerk-
beleid op 29 januari a.s.



Openbare bekendmakingen

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

In de vergadering van 8 januari jl.
heeft de Stichting Programmaraad
Oost-Gelderland een voorbereidend
radio- en televisie-advies opgesteld
voor de periode 2008-2009 voor alle
gemeenten in de Achterhoek en
Liemers en de gemeente Brummen.
Op 25 februari 2008 stelt de
Programmaraad een definitief
radio- en televisie-advies op. De
ingangsdatum van het advies is 1 juli
2008 en het heeft een looptijd van
één jaar.

Radio
Voor de radio zijn verplicht: Radio 1,
Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5,
twee Nederlandstalige Belgische
zenders, Radio Gelderland en Radio
Ideaal voor Bronckhorst. Voor de
Belgische zenders zijn VRT, RVI 1, en
VRT radio Donna gekozen. Voor de
16 radiozenders van het basispakket
waarover de Programmaraad mag
adviseren, is gekozen voor: Arrow
Rock Radio, BBC World Service,
BNR FM, Cantus, Classic FM,

Deutsche Welle, Hot Radio, NDR 2,
Optimaal FM, Q-Music, Radio France
International, Radio 6, Radio 538,
Sky Radio, WDR 2 en WDR 3.

TV
Voor de televisie zijn verplicht:
Nederland 1, Nederland 2 en
Nederland 3, twee Belgische
zenders en TV Gelderland. Voor de
Belgische zenders zijn VRT 1 en
Canvas/Ketnet gekozen. Voor de
acht televisiezenders waar de
Programmaraad over mag advise-
ren, is gekozen voor: Arte, Discovery
Channel, Eurosport, National

Geographic, Nickelodeon/Comedy
Central, NDR 3, TV 5 en WDR.

UPC
Daarnaast heeft de programmaraad
een voor kabelexploitant UPC
geheel vrijblijvend advies voor het
standaardpakket opgesteld. Voor de
radiozenders zijn dat: Arrow Jazz
FM, BBC 2, BBC 3, Caz!, City FM,
FunX, Gelders Geluid, Juize FM, Kink
FM, Radio 10 Gold, Radio Bembem,
Radio Oost, Radio Veronica, RNE,
Slam! FM, Tweede Kamerlijn, WDR 4
en 100%nl. Voor de televisie zijn dat:
ARD, BBC 1, BBC 2, CNN, Euronews,

Graafschap TV, Jetix/Veronica, MTV,
Net 5, RTL4, RTL 5, RTL 7, RTL
Duits, SBS 6, TMF, TV Oost en ZDF.

Kabelabonnees die binnen het
werkgebied van de Programmaraad
Oost-Gelderland woonachtig zijn,
zoals inwoners van Bronckhorst,
kunnen indien gewenst tot 
20 februari a.s. hun zienswijze over
bovenstaand voorbereidend advies
voor het basispakket gemotiveerd
kenbaar maken bij het secretariaat
van de programmaraad: Garsenshof
33, 7231 LA Warnsveld. De program-
maraad is zich ervan bewust dat het
een relatief groot aantal wijzigingen
betreft: dit wordt veroorzaakt door
de door kabelexploitant UPC
gewenste fusie van de voormalige
programmaraden, waardoor voor
alle abonnees eenzelfde pakket
dient te worden samengesteld. Dat
houdt tevens in dat een fors aantal
zenders vervalt omdat kabel-
exploitant UPC het aantal zenders
niet wenst uit te breiden en de

verschillende pakketten dus in
belangrijke mate moeten worden
gewijzigd. Wensen voor het
aanvullend pakket kunt u bij UPC
indienen: UPC, Postbus 80900
1005 DA Amsterdam.

Mededelingen van de Stichting Programmaraad Oost-Gelderland

Werkvoorzieningschap Delta uit
Zutphen vergadert op 23 januari
a.s. om 11.00 uur in het eigen
kantoor op de Handelskade 2 in
Zutphen over deelname in de
Stichting Het Volkshuis uit
Zutphen. De vergadering is
openbaar. U kunt hierbij aanwezig
zijn.

Delta vergadert
op 23 januari

Raadsvergadering 
31 januari 2008
Op 31 januari a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Windmolenpark in de gemeente

Bronckhorst
Om een bijdrage te kunnen
leveren aan de realisatie van de
provinciale doelstelling voor
windenergie (100 megawatt
geïnstalleerd vermogen in 2010)
heeft de Regio Achterhoek
onderzocht wat binnen de regio
geschikte gebieden zijn voor de
plaatsing van windturbines.
Binnen de gemeente Bronckhorst
zijn hiervoor twee locaties
geschikt. Alvorens een concreet
gebied aan te wijzen voor het
opstellen van windmolens, stelt
het college aan de raad voor een
uitspraak te doen of de gemeente
bereid is om medewerking te
verlenen aan de realisatie van een
windmolenpark in de gemeente
Bronckhorst.

• Rapportage van de
Rekenkamercommissie
'Verhuur van gemeentelijke
accommodaties'
De Rekenkamercommissie van
de gemeenten Berkelland,
Bronckhorst, Lochem en
Montferland heeft onderzoek
gedaan naar de verhuur van
gemeentelijke accommodaties in
de genoemde gemeenten. In de
rapportage komt de Reken-
kamercommissie tot vijf

conclusies en acht aanbeve-
lingen.

• Rapport 
'Zicht op Accommodaties!'
De raad krijgt het rapport 'Zicht
op Accommodaties!' gepresen-
teerd. Het rapport geeft inzicht in
de soorten accommodaties
(sporthallen, zwembaden etc.) die
de gemeente in eigendom heeft.
In het rapport staan acht concrete
adviezen over hoe de gemeente in
de toekomst met haar accommo-
daties om kan gaan.

• Visiedocument modernisering
Wet sociale werkvoorziening en
positie Delta
Op 1 januari 2008 is de Wet
sociale werkvoorziening
gewijzigd. Met behulp van een
visiedocument kan het werkvoor-
zieningschap Delta invulling
geven aan de gewijzigde
wetgeving.

• Regionale samenwerking 
Regio Achterhoek
Het gemeentebestuur wordt
gevraagd om in te stemmen met
het voornemen van de Regio
Achterhoek tot wijziging van de
samenwerkingsregeling, ten
behoeve van een herijking van het
strategisch, financieel en
organisatorisch kader.

• Verlenging mandaat
voorbereidingsgroep Europa
Voorgesteld wordt de bestaande
voorbereidingsgroep Europa tot
het einde van de raadsperiode
medio maart 2010 voort te zetten
als klankbordgroep Europa.

• Leerplichtverslag 2006-2007
De doelstelling van de leerplicht-
wet is er op toezien dat alle
kinderen van Bronckhorst in de

leeftijd van 5 t/m 16 jaar
onderwijs volgen en vervolgens
met een startkwalificatie de
school verlaten. Met het
leerplichtverslag 2006-2007 legt
de gemeente verantwoording af
of en hoe zij dit doel heeft 
bereikt.

• Richtlijnen voor
milieueffectrapport
'Aardgastransportleiding
Angerlo-Ommen'
De Gasunie is van plan een
gastransportleiding van Ommen
naar Angerlo aan te leggen. Deze
gastransportleiding loopt door
een groot deel van de gemeente
Bronckhorst. Als onderdeel van
de procedures die gevolgd
moeten worden om dit mogelijk
te maken, moet de gemeente
Bronckhorst onder andere
richtlijnen vaststellen voor het op
te stellen milieueffectrapport. In
de richtlijnen geeft de gemeente

Bronckhorst aan welke alter-
natieven en milieuaspecten in het
milieueffectrapport (MER)
behandeld moeten worden, zodat
de gemeente Bronckhorst het
benodigde besluit goed kan
onderbouwen met voldoende
milieu-informatie.

• Initiatiefvoorstel van de PvdA-
fractie 'Ondersteuningsgelden
vorming basisbibliotheken'
De fractie van de PvdA pleit er in
haar initiatiefvoorstel voor om de
provincie dringend te verzoeken
de basisbibliotheek West
Achterhoek toch de komende
twee jaar de ondersteunings-
gelden te verstrekken waar zij op
basis van de situatie per 1 januari
2003 recht op had. Verder stelt de
PvdA-fractie voor dat als de pro-
vincie in gebreke blijft, het college
op korte termijn met een voorstel
naar de raad komt om het
financiële gat te dichten.

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

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

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

c. benoemingen, keuzen,
voordrachten of aanbevelingen
van personen

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

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

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, innemen standplaats kruising Onderstraat/Molenstraat voor de verkoop van ijs

van 1 maart t/m 31 oktober 2008, B.W. Vegelin
• Bronckhorst, collecteren van 17 t/m 22 november 2008, nationaal MS Fonds
• Bronckhorst, ontheffing geluidswagen i.v.m. opening Paardentoerisme Bronckhorst 2008, 

1 maart 2008, A.R.J. van Ingen
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, opening/aanbieding brochure ‘Bronckhorst & paardentoerisme’, 

1 maart 2008 van 12.00 tot 16.00 uur, A.R.J. van Ingen
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, 25 mei 2008, concours hippique van 07.00 tot 18.00 uur, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet van 08.00 tot 18.00 uur, rijvereniging De Bosruiters

• Hengelo (Gld), innemen van standplaats voor de verkoop van vis op de parkeerplaats tussen
Raadhuisstraat 51 en 61, van 15 februari t/m 31 december 2008 op de donderdagen, vrijdagen
en zaterdagen van 10.00 tot 18.00 uur, vishandel Hengel

• Hoog-Keppel, ontheffing op grond van artikel 6, lid 2 van de Winkeltijdenverordening gemeente
Bronckhorst voor het houden van een rommelmarkt op Hemelvaartsdag (1 mei 2008),
voetbalvereniging HC'03

• Keijenborg, Drempt, Hoog- en Laag-Keppel, Hummelo en Halle, tijdelijke reclame-
aanduidingen voor snuffelmarkten en kofferbakmarkt gedurende diverse periodes in 2008,
evenementenorganisatie Hogebos

• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in café Heezen in 2008, 
G.J. Heezen

• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in cafetaria De Seven
Steenen in 2008, M. Groothedde.

• Vorden, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in partycentrum Plaza, 
1 januari t/m 31 december 2008, A.R.H. Menzing

• Zelhem, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor paasvuur, 23 maart 2008 van 20.00 tot
00.30 uur, stichting Paasvuur Velswijk

• Zelhem, Stationsplein, 30 april 2008, Koninginnefeest met live-muziek, zeskamp, vrijmarkt en

Aanvragen

Uit de raad
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beachvolleybal van 10.00 tot 24.00 uur, diverse verkeersmaatregelen in het centrum van 07.00
tot 24.00 uur en afsluiten parkeerplaats Stationsplein van 27 t/m 30 april 2008, stichting
Zelhem en Oranje; ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 10.00 tot 24.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning, G.J.H. Kramp

• Zelhem en omgeving, Rondje Achterhoek op 27 april van 08.00 tot 16.00 uur en avondfiets-
vierdaagse van 23 t/m 26 juni 2008, T.C. Zelhem

• Zelhem, Slangenburgweg 2, 3 mei 2008, muziekfestival met ± 10.000 bezoekers van 18.30 tot
01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 18.30 tot 01.00 uur, Mega Mensink;
Benelux Highland Games met live-muziek, 2 mei van 19.00 tot 01.00 uur en 3 mei 2008 van
10.00 tot 16.30 uur, stichting Noabers Bronckhorst

• Zelhem, sporthal De Pol, snuffelmarkt op 16 maart, 18 mei, 12 oktober en 26 december 2008
en kofferbakmarkt op 31 augustus 2008, evenementenorganisatie Hogebos

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

Bouwvergunningen
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 24, bouwen woning en bouw garage en loods
• Hengelo (Gld), Koningsweg 5, bouwen garage/opslagruimte
• Hengelo (Gld), de Rusthoek ong., plaatsen vier woonunits
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp/Kerkekamp ong., plaatsen acht woonunits
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 31, plaatsen carport
• Hoog-Keppel, Jonker Emilweg 5, plaatsen twee kozijnen rechter zijgevel
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 30 en 32, wijzigen gevelpui sporthal en gevelpui zwembad
• Vierakker, IJselweg 23, vergroten woning
• Vorden, Insulindelaan 5, verbouwen/uitbreiden woning
• Vorden, Lindeseweg 18A, vergroten woning
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 5-7, aanleggen dakterras, omheining en afdak
• Zelhem, Heisterboomsdijk 4, vernieuwen bijgebouw
• Zelhem, Kruisbergseweg 52A, vergroten rundveestal
• Zelhem, Wassenaarweg 2, bouwen bedrijfshal, aanvraag 2e fase

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen vanaf 
24 januari t/m 5 maart 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:

Artikel 14a Monumentenwet 1988 en afd. 3.4 Awb
• Vorden, Almenseweg 47, historische buitenplaats Den Bramel, aanvraag monumenten-

vergunning voor het isoleren van de kap van de mestschuur

Artikel 11 Monumentenverordening Bronckhorst 2006 en afd. 3.4 Awb
• Drempt, Veenweg 6, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van het woonhuis

Zienswijzen
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 6 maart 2008. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heren
W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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

Monumenten

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 14, voor het plaatsen en bewonen van een caravan en het

bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Molenweg 3, voor het vergroten van een woning, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988'

Deze ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 januari t/m 
5 maart 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 32, vrijstelling bouwen erker en wegens overschrijden

voorgevelrooilijn, geldend bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed 1983'

Dit ontwerpbesluit ligt van 24 januari t/m 5 maart 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

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

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

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 10 januari 2008:
• Zelhem, Ruurloseweg 41, voor het plaatsen en bewonen van een noodwoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 10 januari 2008:
• Keijenborg, innemen standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen,

donderdagen in 2008, vishandel Hengel
• Vorden, café/feestzaal De Herberg, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten

van 1 januari t/m 31 december 2008, J.W.G. Hendriksen
• Zelhem, Stationsplein, innemen standplaats voor de verkoop van vis en visproducten,

woensdagen in 2008, H. Nagel
Verzonden op 14 januari 2008:
• Hummelo, innemen standplaats voor de verkoop van vis op de parkeerplaats aan de

Dorpsstraat, 1 januari t/m 31 december 2008, F.J. Ruizendaal
• Steenderen, innemen standplaats voor de verkoop van vis op de vrijdagmiddagen van 1 januari

t/m 31 december 2008, F.J. Ruizendaal
• Vorden, innemen standplaats voor de verkoop van vis, op de zaterdagen van 1 januari t/m 

31 december 2008, F.J. Ruizendaal
Verzonden op 15 januari 2008:
• Drempt, nabij rotonde Eekstraat/Zomerweg, plaatsen van een verwijsbord voor

kinderspeelparadijs Allez 4 Kidz
• Wichmond, 24-uurs wandelevenement voor K.W.F., 14 juni 15.00 uur t/m 15 juni 2008 

15.00 uur, verkoop loten van 1 januari t/m 15 juni 2008, SamenLoop voor Hoop Bronckhorst

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 16 januari 2008:
• Steenderen, Burgemeester Heersinkstraat 25, bouwen serre

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 15 januari 2008:
• Drempt, Kerkstraat 93, vervangend bouwen bergruimte, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ericaweg 6, bouwen bedrijfshal met kantoor, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 16 januari 2008:
• Hengelo (Gld), Sterreweg 11, veranderen en vergroten garage/berging
• Zelhem, Heijinkweg 11A, verplaatsen loods, om aan bouwplan mee te kunnen werken is op 

24 april 2007 vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
verleend

Verzonden op 17 januari 2008:
• Zelhem, Hummeloseweg 63 en 63A, plaatsen mestsilo, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 15 januari 2008:
• Halle, Varsseveldseweg 2, bouwen bergruimte, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers,
wijziging op bouwvergunning 20070220/besluit van 12 november 2007

Verzonden op 16 januari 2008:
• Zelhem, Hengeloseweg 44, bouwen bijgebouw, wijziging op bouwvergunning 20070044/ besluit

van 19 april 2007

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 15 januari 2008:
• Vorden, Strodijk 17, voor de restauratie van de bijschuur

Kapvergunningen
Verzonden op 11 januari 2008:
• Vorden, reconstructieplan Vorden Zuid, het vellen van 24 sierkersen, 20 leilindes, één esdoorn,

zes dennen, drie lijsterbessen, twaalf goudiepen; het verplaatsen van één linde; het dunnen
van acht bonte esdoorns en tien haagbeuken. Herplant verplicht: volgens beplantingsplan
reconstructieplan Vorden Zuid

Verzonden op 17 januari 2008:
• Hengelo (Gld), Antinkweg 8, vellen van één linde, geen herplantplicht
• Hengelo (Gld), Hesselinkdijk 2, vellen van één eik en één treurwilg, herplant verplicht; één

inlandse eik en één linde
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg, vellen van één Amerikaanse eik, geen herplantplicht
• Zelhem, Elferinkdijk 3A, vellen van 382 are grove den, geen herplantplicht
• Zelhem, Wolfersveen 6, vellen van 25 grove dennen, geen herplantplicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 22 januari 2008:
• Zelhem, Eeltinkweg 8, voor verbranding nabij dit perceel

Sloopvergunningen
Verzonden op 15 januari 2008:
• Hengelo (Gld), Tentendijk 1, geheel slopen kippenhok, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens het Hengelsfeest is de Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de

Winkelskamp, op 23 augustus 2008 van 18.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Verleende vergunningen
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• Steenderen, tijdens de vrijmarkt op 30 april 2008 gelden van 07.00 tot 19.00 uur de volgende
verkeersmaatregelen: het Burgemeester Buddingh'plein, inclusief het parkeerterrein voor de
Rabobank, de Dorpsstraat, tussen de J.F. Oltmansstraat en de Landlustweg, zijn afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer en een stopverbod geldt op de Burgemeester
Smitstraat met uitzondering van de bestaande parkeervakken, de Dorpsstraat, tussen de
Burgemeester Smitstraat en de Landlustweg, de Bronkhorsterweg binnen de bebouwde kom,
de J.F. Oltmansstraat, tussen de Dr. Alfons Ariënsstraat en de Kerkhofweg, en de Kerkhofweg

• Wichmond, in verband met het 24-uurs wandelevenement SamenLoop voor Hoop Bronckhorst
geldt op de Lankhorsterstraat, tussen de Baakseweg en de Polweg, een parkeerverbod

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

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

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

De berken in de Beatrixlaan
in Hengelo zijn in hun laatste
levensfase. Ze groeien niet
meer en hun conditie wordt
slechter. Er zijn meerdere
berken dood, omgewaaid of
zodanig door storm
beschadigd dat ze inmiddels
verwijderd zijn. Ook de
planten in de plantvakken
zijn niet meer in goede
conditie. Om deze redenen
kiest de gemeente ervoor
om voor alle berken een
kapvergunning aan te vragen. Het is de bedoeling zuilbeuken te herplanten. Ook plant de
gemeente de plantvakken opnieuw in.

U kunt het plan en de conceptkapvergunning van 22 januari t/m 19 februari 2008 inzien op de
afdeling Openbare werken op het gemeentekantoor. Tijdens deze periode hebben belanghebben-
den de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen betrekken wij bij
het definitieve plan. Zienswijzen kunnen per brief of mondeling ingediend worden. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare werken, 
tel. (0575) 75 02 50. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst,
afdeling Openbare werken, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Kap berken Beatrixlaan Hengelo (Gld)

De gemeente gaat bomen snoeien in Keijenborg. Daarom sluiten wij op 28 en 29 januari 2008 de
Pastoor Thuisstraat af en van 30 januari t/m 1 februari 2008 is de Hengelosestraat, tussen de
Pastoor Thuisstraat en de Sint Janstraat, afgesloten. Helaas kunnen wij niet exact de periode van
afsluiting aangeven, omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden
kunnen vertragen of versnellen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden.

Snoeiwerkzaamheden

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Hummeloseweg 63/63A Zelhem'
Het wijzigingsplan 'Hummeloseweg 63/63A Zelhem' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft
betrekking op het verleggen van het agrarisch bouwperceel op het perceel Hummeloseweg
63/63A in Zelhem in verband met het plaatsen van een mestsilo.

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

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Wichmond, De Wogt II'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Wichmond, De Wogt II' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 24 januari t/m 5 maart 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. De stukken zijn
ook in te zien via de website van de gemeente (www.bronckhorst.nl). Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de bouw van maximaal 22 woningen aan de (noord)oostzijde van de
kern Wichmond. De uitbreiding sluit aan de westzijde aan op de eerste fase van het plan De Wogt
(Ludger e.o.) en wordt verder begrensd door de Baakseweg aan de zuidzijde, de Hackforterweg
aan de noordzijde en het zandpad naast het perceel Baakseweg 16 aan de oostzijde. Tevens
voorziet het plan in de omzetting van de agrarische bestemming voor het perceel Hackforterweg

27 naar een bestemming voor woondoeleinden. Van de te realiseren woningen zullen er negen
behoren tot de categorie 'Ruimte-voor-ruimte'. Zie ook het artikel elders op deze gemeente-
pagina's.

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

Goedgekeurde bestemmingsplannen
'Prostitutie 2007 Zelhem en deel Hengelo (Gld)'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 10 januari 2008 het bestemmingsplan
'Prostitutie 2007 Zelhem en deel Hengelo (Gld)' goedgekeurd. De voormalige gemeenten Vorden,
Steenderen en Hummelo en Keppel hebben het gemeentelijk prostitutiebeleid planologisch
geregeld door zones vast te stellen waarbinnen seksinrichtingen mogelijk zijn. De voormalige
gemeente Zelhem en een deel van Hengelo hebben planologisch nog niets geregeld. Omdat
binnen de gemeente Bronckhorst al zones vastgesteld zijn waar seksinrichtingen mogelijk zijn,
wordt met dit bestemmingsplan uitgesloten dat binnen de voormalige gemeentegrenzen van
Zelhem en een deel van Hengelo seksinrichtingen mogelijk zijn. Voor het buitengebied van de
voormalige gemeente Hengelo is dit in het recent vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo-Vorden 2005' al uitgesloten.

'Steenderen buitengebied 2006; Timpweg 6'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 15 januari 2008 het bestemmingsplan
'Steenderen buitengebied 2006; Timpweg 6' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het
slopen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, waarvoor in de plaats nieuwbouw van
seniorenwoningen zal plaatsvinden.

'Bedrijventerrein Vinkenkamp herziening, 2005-2'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 15 januari 2008 het bestemmingsplan
'Bedrijventerrein Vinkenkamp herziening, 2005-2' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de
gewijzigde ontsluiting van enkele bedrijfspercelen, gewijzigde ontsluiting en uitbreiding van het
bedrijf VIV Vreeland, verruiming van de gebruiksmogelijkheden van boerderij Reuterink en
uitbreiding van het bedrijf Keiser Verkeerstechniek.

Ter inzage
Deze besluiten van Gedeputeerde Staten en de bestemmingsplannen liggen van 24 januari t/m 
5 maart 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht tegen één
van deze besluiten, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij geen bedenkingen heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter
inzagelegging beroep instellen tegen deze goedkeuringsbesluiten bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage.

De besluiten van Gedeputeerde Staten treden daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt een besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Gedeeltelijk goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en
Keppel correctieve herziening 2006'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 december 2007 het bestemmingsplan
'Buitengebied Hummelo en Keppel correctieve herziening 2006' gedeeltelijk goedgekeurd.

Goedkeuring is onthouden aan voor wat betreft de plankaart:
de agrarische bouwpercelen in het verwevingsgebied, zoals rood omlijnd op de plankaart op:
kaartblad 1:
• Binnenweg 6, Drempt
• Binnenweg 6A-8, Drempt
• Zomerweg 11, Drempt
kaartblad 2:
• Zelhemseweg 7, Hummelo (deels binnen kaartblad 4)
• Zutphenseweg 11, Hummelo
kaartblad 3:
• Rijksweg 42, Drempt
kaartblad 4:
• Horstweg 1, Hummelo
• Rijksweg 134, Hummelo

Goedkeuring is onthouden voor wat betreft de voorschriften:
• artikel 5, lid e
• artikel 6, lid c
• artikel 12

Het plan bevat correcties van het moederplan op niet goedgekeurde planonderdelen en
onderdelen die in beroep zijn vernietigd. Daarnaast zijn enkele fouten gecorrigeerd. Ook hebben
partiële herzieningen, wijzigingsplannen en vrijstellingen, die na het van kracht worden van het
moederplan onherroepelijk zijn geworden, een vertaling gekregen in dit plan.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 24 januari t/m 5 maart
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de
afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Voor zover het besluit strekt tot goedkeuring kan een belanghebbende die tijdig bedenkingen
heeft ingebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij geen bedenkingen heeft ingebracht, gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep
instellen tegen het goedkeuringsbesluit. Voor zover het besluit strekt tot onthouding van
goedkeuring kan een belanghebbende gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep
instellen tegen het besluit tot onthouden van goedkeuring. Beroep dient te worden ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

De gemeenteraad van Bronckhorst is van plan om de Welstandsnota, laatst gewijzigd op 26 april
2007, te wijzigen en aan te vullen voor de geplande oostelijke uitbreiding van Wichmond, zoals
deze op basis van het ontwerpbestemmingsplan 'Wichmond, De Wogt II' mogelijk wordt. Zie ook
de openbare bekendmaking in deze rubriek over de terinzagelegging van dat ontwerpbestem-
mingsplan en het artikel elders op deze pagina's.

Het ontwerp van deze wijziging/aanvulling van de Welstandsnota ligt van 24 januari t/m 5 maart
2008 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. De stukken zijn ook in te zien via de website van de gemeente
(www.bronckhorst.nl). Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in 
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een
inspraakreactie kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Inspraak ontwerp 'Welstandscriteria Wichmond,
De Wogt II'

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 24
januari t/m 5 maart 2008 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Halle, Dwarsdijk 2, oprichtingsvergunning voor melkrundveehouderij.
• Vorden, Deldensebroekweg (ong.), oprichtingsvergunning voor inrichting waar gelegenheid

wordt geboden tot het gebruik van gemotoriseerde voertuigen in wedstrijdverband, ter voorbe-
reiding van wedstrijden en voor recreatieve doeleinden

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

Zienswijzen
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 6 maart 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens

een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

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

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Hoefsmederij W. de Groot
Warnsveld (gediplomeerd hoefsmid)

Bel voor informatie of afspraak:

06 - 30 458 456

Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl
(lid van Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden)

Boek een groepsarrangement bij de VVV!
Koken van A tot Z

Beleef ’t Groene Hart in de Achterhoek

Casino Royale

Proeven van de Middeleeuwen

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

Voor meer informatie: www.groepenindeachterhoek.nl

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

BETAALBAAR EN BIJZONDER. GEWOON BIJ        HENGELO

WWIILDLDE WE WHHIISSKY DKY DAAGGEEN:N:
20% K20% KOO RRTTII NN G OG O P P 

EE LKLKE FE FLELES WS WHH IISSKY!KY!

PAGE TOILETPAPIER
Pak 24 rol

van 7.95
voor 5.25

HAMBURGERS
Pak 8 stuks

KG van 6.49 voor 4.99

HUGGIES LUIERS
Div. varianten bijv. Superflex
3 pak naar keuze   

van 28.47
voor 18.97

2 +1 G2 +1 G RRAATTIISS

BAKE-OFF:
AH RB APPELFLAPPEN

4 stuks    van 3.56 voor 2.59

AH LANDWIJNEN
oa. Drôe Rooi

fles liter  van 3.99 voor 2.99

ELSTAR APPELEN
KG

Nu  0.89

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN



www.plus.nl

04/08Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00 Wat een verschil.

Nieuws van PLUS Eland

weekendpakkers
Weekendvoordeel Geldig van donderdag 24 t/m zaterdag 26 januari 2008

Nu het hele assortiment van 

Friesche vlag 
weer verkrijgbaar Bij PLUS Eland!

Heerlijke zuivel 
uit eigen streek

Elke maandag brooddag 

2.49
3 broden
voor slechts

PLUS
Huiswijnen*
Uit Zuid-Afrika, Chili, Australië of Argentinië
3 flessen à 1 liter naar keuze
NORMAAL 11.97

10.00
3 flessen

Appelsientje
Sinaasappelsap
3 pakken à 1 liter
ELDERS 3.33

2.19
3 pakken

Verzamel alle kaartjes in 
het unieke spelersalbum.

*Zie de actievoorwaarden in de winkel.

U betaalt nu
slechts €1,49 bij
minimaal €25,- aan
boodschappen*.

1.49*

Unox Stamppotten
Andijvie met rookworst, boerenkool 
met rookworst,  hutspot met hachee 
of zuurkool met rookworst
Uit de koeling, bak 550-610 gram
ELDERS 4.29

3.49

Witlof
Zak 500 gram

0.79

PLUS
Biefstuk
Extra mals en sappig
500 gram
NORMAAL 8.99

5.99
500 gram

Unox
Rookworst
Normaal of mager
2 stuks à 275 gram naar keuze
ELDERS 3.78-4.18

2.50
2 stuks

Kilo

PLUS
Verse worst

Kilo
ELDERS 1.69

Dole
Bananen

0.79
kilo

1.99
kilo
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Door de driejarige overeenkomst tussen
Stichting Fiets4Daagse "De Achterhoek"
en de Rabobank wordt de continulteit
van het jaarlijkse fietsevenement voor de
komende jaren gewaarborgd. De Rabo-
bank geeft hiermee wederom blijk van
haar brede maatschappelijke betrokken-
heid. 

Fietsen/wielrennen is een van de pijlers
van het sponsorbeleid van de Rabobank.
Naast een eigen wielerploeg, ondersteunt
de bank de wielersport ook in brede zin
en stimuleert ze het recreatief fietsen
door sponsoring van diverse fietsevene-
menten in de regio. 

FIETSVIERDAAGSE IN 2008
Fietsvierdaagse "De Achterhoek" vindt in
2008 voor de vijftiende keer plaats en wel
van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8  augus-
tus 2008.  Een jubileum dat zeker niet on-
gemerkt zal blijven.

Kijk voor meer informatie op www.fiets-
vierdaagse.net of vraag een informatiefol-
der aan bij de VVV/ANWB te Lochem, tel.
0573-251898.

Fietsvierdaagse sluit 3-jarig
sponsorcontract met
Rabobank
Stichting Fiets4Daagse "De Achter-
hoek" heeft een driejarig sponsorcon-
tract afgesloten met Rabobank Graaf-
schap-Noord. Na een jarenlange goe-
de samenwerking gaven de huidige
sponsoren te kennen hun lopende
overeenkomsten niet nogmaals te wil-
len verlengen. De Stichting is daarom
bijzonder verheugd in de Rabobank
een nieuwe sponsor gevonden te heb-
ben.

Doelgericht adverteren?
III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo gggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Almen

Doetinchem

V ld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden

Bronckhors t  Noord

Bronckhors t  Midden

Bronckhors t  Zu id

edi t ie  ruur lo

Bronckhors t  Noord

Bronckhors t  Noord

Als alfahulp ben je voor sommige mensen heel erg 

belangrijk. Je zorgt namelijk voor een waardevolle 

bijdrage aan de kwaliteit van hun leven.

Soms heel simpel door een leuk gesprek. Of omdat je 

belangrijke dingen signaleert (bijvoorbeeld of iemand 

nog wel genoeg eten in huis heeft of dat de planten wel 

regelmatig water krijgen). En ja, natuurlijk ook door het 

huis schoon te houden.

Heel dankbaar werk dus, waarvoor je enorm veel 

terugkrijgt. Zoals veel vrijheid, want je bent in feite je 

eigen baas. En natuurlijk een aantrekkelijke verdienste.

Maar vooral veel dankbaarheid van je eigen klanten.

En die laten dat, net zoals mevrouw Ekkelboom, meestal 

op een heel eigen manier merken. Op zulke momenten 

weet je precies waar je het allemaal voor doet.

Ook alfahulp worden? Ben je één of meerdere 

ochtenden (of middagen) beschikbaar (bijvoorbeeld tijdens 

de schooluren van je kinderen)? En ben je 17 jaar of ouder? 

Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

Op onze website www.alfahulpworden.nl vind je 

alle informatie.

Alfahulp bij mevrouw Ekkelboom. 
Nergens krijg je zoveel terug.

Speciaal voorjou.
    Omdat het weer 

kouder wordt.

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

Halve haan 
voor de halve prijs!
(Da’s dubbel zo lekker!)

hotel • restaurant • conferenties & meetings • rijtuigenverhuur • slijterij • catering

BakkerBakker
S T A R T H A A R B E F A A M D E H A A N T J E S - A C T I E S I N D S 1 9 4 5 :

Halve haan met boerengarnituur, compote, appelmoes, rauwkost en frites € 8,50. 

Geldig van januari t/m april (muv de feestdagen).
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De actie geldt op orders vanaf 1 januari 2008, uiterste registratiedatum    31 maart 2008. Alleen geldig op de 1007, 207 3- en 5 deurs of 307. Dit aanbod betreft uitsluitend Peugeot Assurance door Unigarant N.V. als gevolmachtigde agent van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Peugeot Assurance is tot stand 

gekomen door een samenwerking tussen PSA Finance Nederland B.V.*,     Unigarant N.V. en UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. PSA Finance Nederland B.V. zal niet betrokken zijn bij het tot stand brengen van deze verzekeringsovereenkomsten. Op de verzekering zijn de acceptatieregels van Peugeot Assurance

van toepassing. Uw aanvraag kan worden afgewezen. In dat geval bestaat er  geen recht op een alternatieve vergoeding. *Peugeot Assurance is een handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V.

NU HET ASSURANCE 

PAKKET 1 JAAR GRATIS 

BIJ AANSCHAF VAN EEN 

NIEUWE 1007, 207 OF 307

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

schildersbedrijfschildersbedrijf
hengelo gld

0575 - 55 11 02

• Schilderen 
• Behangen 
• Glaszetten

Jeroen Sesink 06-10229043
e-mail: sesink.schildersbedrijf@kpnplanet.nl

Verkoop en plaatsing van sierhekwerk en
industrieel hekwerk, doorsteek omheining,

vierkante en ronde palen, elektrische afrastering.
Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel (06) 53 84 29 07

Berendsen Drempt

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:    

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarisch vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165

KOOPZONDAG 27 JANUARI
11.00 - 17.00 uur

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

W I N T E R V O O RD E E L

Tegen inlevering van deze bon 
eet elke 2 e gast  voor 1/2 GELD

U heeft al een 3-gangenmenu vanaf   € 27,50
Deze aanbieding is geldig van 16 jan. t/m 20 maart

Tevens uw adres voor bruiloften, vergaderingen,

feesten, partijen en catering

�

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

OP DE HELE 
WINTERCOLLECTIE NU

1 STUKS 50%
2 STUKS 60%
3 STUKS 70%

KORTING

VISHANDEL
HENGEL

zoekt
leuke vlotte

medewerker(ster)
voor in de

weekeinden.

Werktijden in
overleg.

Leeftijd n.v.t.

Reageren via tel. 
(06) 54 32 30 30 
(0575) 46 34 60

ECOTRANS BV
Onze medewerkers maken het verschil!

Ecotrans B.V. te Vorden is een transportbedrijf met  een
modern wagenpark. Met name in het transport van bulk-
goederen voor de agrarische sector. Ecorans heeft een
eigen werkplaats en doet het gehele onderhoud van de
45 combinaties in eigen beheer.

Wij zoeken op korte termijn een

Bedrijfswagenmonteur
die onze groep, goed gemotiveerde monteurs, wil komen
versterken.

Wij vragen voor deze functie: 
* bezit van rijbewijs B,C,E 
* APK en Tacho ijken is een pré
* positieve, betrokken en zelfstandige medewerker die 

deel wil uitmaken van ons hechte team.  

Wij bieden:
* een fijne groep collega's en een prettige werksfeer 
* goede arbeidsvoorwaarden 
* een arbeidsomgeving waar een medewerker zich

verder kan ontwikkelen.

Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan uw
sollicitatie binnen 10 dagen aan:

Ecotrans B.V.
Ambachtsweg 18
7251 KW  Vorden
t.a.v. de heer R. den Hollander
0575-498555 / roel@ecotrans.nl

VERSE TULPEN
UIT EIGEN KWEKERIJ

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1, Toldijk
(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

Verkoop van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur.



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

Aan het begin van de avond voelde de
heren zich net zo zenuwachtig als met
hun allereerste optreden, en vertoon-
den zich dan ook niet voor het optre-
den in het café. Om 21.45 was het zo-
ver en de heren melden zich strak in
het gelid op het podium en zagen dat
de kroeg al lekker vol was gelopen en
begonnen aan hun eerste van de 2 sets
die ze gingen doen. 

Naar een dik uur zat de eerste set erop
en waren niet alleen de heren van de
band enthousiast maar het publiek
ook Na een half uurtje begon de 2de

set en weer zat de sfeer er in het café
er goed in. toen na 1,5 uur de 2de set
met wederom veel applaus ook afgelo-
pen was gingen de heren trots als ze
waren met geheven hoofd het podium
af, om achter even een biertje met el-
kaar te drinken en gingen ze later ook
het café in om reacties van de mensen
te horen. vanwege de vele goede reac-
ties heeft de band dan nu ook besloten
om door te gaan met deze sets zodat
cafés ze ook akoestisch kunnen boe-
ken omdat versterkte sets vaak veel te
hard gaan voor de kleinere gelegenhe-
den. 

voor meer info kunt u op www.dat-
doew.com terecht en daar boekings-
formulier invullen met de vraag die u
kwijt wilt. voor alle mensen die er wa-
ren en voor Patrick van De Bierkaai
Baak bedankt dat jullie er waren en
tot een volgende keer.

Optreden Dat Doe'w groot succes
11 januari jongstleden was de grote vuurdoop voor de Achterhoekse Rock-
band "Dat Doe'w"  De heren die nu bijna 6 en een kwart jaar landelijk,veel
op het podium staat hadden hun sets kompleet omgezet in een akoesti-
sche sessie en een try out gegeven in café DE BIERKAAI in Baak.

Ze spelen covers van Chuck Berry, The
Beatles, Elvis, Creedence Clearwater
Revival en vele andere grootheden. In
2005 werden ze uitgeroepen tot beste
coverband van Gelderland en stonden
niet lang daarna in een kolkend Para-
diso. Ook Jovink viel voor de meesle-

pende Rock & Roll van dit viertal tij-
dens één van hun fanclubdagen en
boekte hen direct voor de Zwarte
Cross 2007 

Graag gezien in kroegen, op festivals
en kermissen, dendert FishFever door
met nu ook steeds meer eigen materi-
aal en willen ze voor publiek en zich-
zelf elk optreden tot een pure muziek-
beleving maken.

FishFever 26 januari in cafe
De Zwaan
FishFever is een Rock & Roll band
uit de achterhoek, die in haar vijf
jarig bestaan een spetterende live
reputatie heeft opgebouwd.

De Wereldjongerendagen (WJD) is een
initiatief van paus Johannes Paulus II
en worden elke drie jaar georgani-
seerd door de Katholieke Kerk. Het is
dé kans voor jongeren om hun geloof
te verdiepen, inspiratie op te doen en
te ervaren dat we deel uitmaken van
een levende Wereldkerk. Een 

vreugdevol evenement van ontmoe-
ting met God en elkaar, delen en vie-
ren! Reden voor ons pastoresteam om
jongeren te motiveren hier naar toe te
gaan. Team Ondersteboven – Act1v8ed
(‘geactiveerd’) bestaat uit een groep
van 13 (!)enthousiaste, katholieke jon-
geren uit het Parochieverband Graaf-
schap-Zutphen, uit het hele verband.
Thema van de WJD 2008 is: ‘Wanneer
de Heilige Geest over jullie komt, zul-
len jullie kracht ontvangen en mijn
getuigen zijn.’ Uit het Bijbelboek Han-
delingen 1 vers 8 (zichtbaar in onze
naam: Act 1 v 8). Australië ligt aan de
andere kant van de wereld, en de jon-
geren zijn daar letterlijk en figuurlijk
‘ondersteboven’. Enerzijds een mooie

gelegenheid om meteen wat van het
land te zien (want zeg nu eerlijk, hoe
groot is de kans dat je samen naar de
andere kant van de wereld mag rei-
zen?), anderzijds zijn de reiskosten erg
hoog. 

ONZE JONGEREN KUNNEN UW
HULP ERG GOED GEBRUIKEN. 
De reis wordt door de Nederlandse bis-
dommen aangeboden voor ongeveer
€ 2.200,00. Dit is voor de meeste jonge-
ren, het merendeel studenten, een
heel bedrag. Zij hopen door sparen,
werken en sponsoring met z’n allen
op weg te kunnen gaan. Daartoe zul-
len ze regionaal en lokaal, individueel
en met de groep de komende maan-
den verschillende acties ondernemen.
Onze jongeren gaan naar de Wereld-
jongerendagen als ‘uw’ jongeren en
nemen hun ervaringen en kennis mee
terug naar onze parochies. Zij doen na
de WJD uiteraard enthousiast verslag
en houden nu al een website bij
(http://teamondersteboven.punt.nl).
Het zou fijn zijn als u hen ook een
beetje op weg helpt. Wij en zij zijn erg
dankbaar voor uw financiële, prakti-
sche en geestelijke steun. U kunt een
gift overmaken naar Stichting R.K. Pas-
toraat en Catechese , rekeningnum-
mer 13 80 57 303 teZutphen. o.v.v. WJD
2008. Pastoor P. Kuipers (Lichtenvoor-
de) en pastoor F. Hogenelst zitten in
het bestuur. Alvast hartelijk dank voor
uw bijdrage!

Voor vragen kunt u contact opnemen
met Laura de Vries, Bartokstraat 20,
7204 PP Zutphen, e-mail: teamonder-
steboven@gmail.com, tel. 523326 of
met pastoor F. Hogenelst.

Achterhoekse jongeren naar de
volgende Wereldjongerendagen
Soms staat de wereld op zijn kop.
Bijvoorbeeld in 2005 bij de vorige
Wereldjongerendagen in Keulen,
waar honderdduizenden jongeren
samen met de paus hun geloof
vierden. In Keulen was ook een gro-
te groep jongeren uit ons parochie-
verband. Een aantal van deze jon-
geren heeft, onder leiding van pas-
toor Hogenelst, het plan opgevat
om ook volgend jaar naar de We-
reldjongerendagen (WJD) te gaan.
Die dan niet in Keulen, maar in
Sydney zijn. En zo ontstond Team
Ondersteboven.

Droge boomstammetjes zijn voorhan-
den. Wilt u meer informatie of wilt u
zich inschrijven? Dan wordt u ver-
zocht contact op te nemen met Han
Wassink, Bleek 4, 7021 XE in Zelhem.
Hij is telefonisch te bereiken via tel.
0314-622370.

Midwinterhoorn bouw- en
blaascursus
Midwinterhoorngroep d’Olde
Roop uit Zelhem, een werkgroep
van oudheidkundige Vereniging
Salehem, organiseert, bij voldoen-
de deelname, komende voorjaar
een weer midwinterhoorn bouw-
en blaascursus.

De aanleiding van het onderhoud tus-
sen de Vereniging Belangengroep Stad
Bronkhorst en de fractie van de VVD
komt voort uit het onderzoek dat ad-
viesbureaubureau Buiten in de stad
Bronkhorst heeft uitgevoerd in op-
dracht van het gemeentebestuur.
Het rapport van adviesbureau 'Buiten'
is tot stand gekomen, nadat huiska-
mergesprekken werden georgani-
seerd, voorlichtingsavonden hebben
plaatsgevonden en mensen individu-
eel hebben gesproken met bestuur-
ders en bureau Buiten.
Doel van het onderzoek is de toeristi-
sche ontwikkeling vast te leggen en
voor de toekomst te bepalen. De stad
Bronkhorst speelt voor de verdere ont-
wikkeling van de toeristische aspiratie
van de gehele gemeente Bronckhorst
een essentiële rol om bezoekers zo
lang mogelijk aan het gemeentelijke
gebied te binden.
Tijdens het gesprek met de belangen-
groep constateert de VVD fractie dat
het eindrapport geen weerspiegeling
is van de gesprekken. De belangen-

groep stelt zich gepasseerd en bovenal
niet geconsulteerd te voelen. Geadvi-
seerd was namelijk zorgvuldiger om
te gaan met het karakter van de Stad
Bronkhorst en meer nadruk te leggen
op de balans tussen bedrijvigheid en
rust. En geen van deze onderdelen
vind men terug in het onderzoek.
Wat de belangengroep vooral steekt is
het gegeven, dat men één dag voor be-
handeling in de decembercommissie
de reactie van  B&W ontving. Bij het
inspreken heeft de belangengroep
daardoor zeer negatieve en felle re-
pliek geuit.

Alhoewel de inbreng van de VVD frac-
tie zich tijdens het bezoek heeft be-
perkt tot luisteren, want conclusies
kunnen alleen na hoor en wederhoor
worden getrokken, stelt zij dat de com-
municatie tussen de inwoners van
Bronkhorst enerzijds en het Bureau
Buiten en het gemeentebestuur ander-
zijds zeker niet de schoonheidsprijs
verdient.

Daarnaast zal er voor de toeristische
invulling van de gemeente Bronck-
horst een duidelijk onderscheid ge-
maakt moeten worden tussen beleid
en uitvoering, ook dit is onderdeel van
het duale stelsel in de politiek. Het be-
stemmingsplan 2005 biedt mogelijk-
heden om in vervallen schuren hotel-
en horeca-activiteiten te laten plaats-
vinden. Reden voor de belangengroep
om hierover aan de bel te trekken.
Men wil dit niet, maar praktisch ge-
zien bestaat de mogelijkheid wel!

De VVD fractie concludeert naar aan-
leiding van dit bezoek dat B&W en het
bureau 'Buiten' door slechte commu-
nicatie met alle belanghebbenden
veel narigheid over zich hebben afge-
roepen. Er is daardoor veel geld en in-
zet verloren gegaan en zal er veel extra
inzet voor nodig zijn om het vertrou-
wen van de "Stad Bronkhorst" terug te
winnen.

VVD fractie haalt informatie op locatie   

Gemeente moet vertrouwen van stad
Bronkhorst terugwinnen
Op zaterdag 12 januari 2008 bezocht de fractie van de VVD Bronckhorst
het kleine stadje Bronkhorst en sprak met een aantal inwoners en leden
van de Vereniging Belangengroep Stad Bronkhorst. Een gebrekkige com-
municatie, in woord en tijd, bleek de oorzaak van een totaal gebrek aan
vertrouwen van de belangengroep in het gemeentebestuur.

Vanaf het ontbijt in 2002 volgden er
vele optredens waar telkens de kracht
van liedje naar voren kwam. Twee
stemmen, twee gitaren en een mond-
harmonica bleken steeds weer genoeg
om het publiek te overtuigen.

Tuinfeestjes in de regen, 's Nachts op
het IJsselmeer, dronken studenten op
je schoot, een volle schouwburgzaal
doodstil... je kunt het zo gek niet be-
denken of Ham & Eggs was er te ho-

ren. Muziekvrienden Jan Denekamp
en Stef Woestenenk staan al jaren be-
kend als muzikale puristen. Om het
brengen van de naakte waarheid van
de krenten uit de popmuziekpap. Het
liedje en niets meer dan dat. Hun har-
monieuze zang en gitaarspel brengen
keer op keer de essentie van menig be-
kend nummer naar voren. Liedjes van
Eric Clapton, Rolling Stones, The Beat-
les , CSN&Y en vele andere pop -en
bluesclassics worden door het publiek
herontdekt. Met hun eenvoudige be-
zieling, bevlogenheid, intensiteit en
creativiteit als troefkaarten in de hand
lijkt het duo ieder publiek voor zich te
winnen. Na vijf jaar met elkaar op pad
te zijn is het tweetal strak op elkaar in-
gespeeld en is het samen muziek ma-
ken hetzelfde geworden als ademen...
het gaat gewoon vanzelfsprekend. Het
speelplezier is er echter niet minder

om. Geen optreden van Ham & Eggs is
hetzelfde. Iedere keer wordt het weer
afwachten welke kant het liedje op-
gaat en weten ze elkaar en het mu-
ziekminnende publiek te verrassen.
De presentatie van de band stuurt het
verhaal van mond tot mond. Zonder
website, zonder manager, zonder de-
mo-cd's en vooral zonder clichés weet
iedere muziekliefhebber Ham & Eggs
te vinden.   

Dit jaar viert het duo haar vijfjarig be-
staan. Geen groots feest, maar wel een
aantal optredens die voor Jan & Stef
best bijzonder zijn. Op zaterdag 26 ja-
nuari staan ze bijvoorbeeld een uur
lang in het voorprogramma van Kay-
ak. Van 21.00u  tot 22.00u in het Hart
in Eefde. Er zijn nog enkele kaarten be-
schikbaar.

Ham & Eggs al vijf jaar de kracht van het
liedje
Aan een ontbijttafel in Schotland
werd vijf jaar geleden het besluit
genomen. Vordenaren Jan Dene-
kamp en Stef Woestenenk gingen
serieus aan de slag als akoestisch
duo. Toen een bordvol Ham & Eggs
dampend voor hun neuzen stond,
was een naam ook al gauw verzon-
nen.

Op dinsdag 29 januari vergadert de
fractie in Hengelo.  Iedereen is vanaf
20.00 uur welkom bij Hotel Leemreis,

Spalstraat 40 . De actuele gemeentepo-
litiek komt daarbij aan bod, aan de
hand van de agenda van de komende
raadsvergadering. Een van de onder-
werpen daarop is het veelbesproken
windmolenpark.  Verder kan elke aan-
wezige punten naar voren brengen. 

D66 heeft gemerkt dat er onder de
mensen in de gemeente veel leeft en
de fractie wil hierover graag met inwo-
ners van Bronckhorst van gedachten
wisselen. De partij houdt graag de vin-
ger aan de pols.

D66 in Hengelo

De gemeenteraadsfractie van D66
houdt regelmatig openbare frac-
tievergaderingen op wisselende lo-
caties in Bronckhorst.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

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

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm
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Rian Drok is geboren in Aalten. Haar
ouders hadden een boerderij en ze ge-
noot van de ruimte. Later woonde ze
achtereenvolgens in Wageningen en
Eefde, waar in de grote tuin een pony
werd gehouden. Toen ze voor de keuze
stond om in Eefde een tekenpraktijk te
realiseren, kwam het huis in Vorden
in beeld. “Daar was een flink stuk
grond bij en dus ruimte voor de die-
ren,” vertelt Rian enthousiast. “En er
was al een ruimte waar de tekenprak-
tijk kon worden ingericht.” In de tuin

is plaats voor de oud Nederlandse
landgeiten, een paard en een Shetland
pony.
In dit huis startte zij in 2003 met Te-
kenpraktijk Het Kleine Veld. Het staat
in de omgeving van Veldwijk, dicht te-
gen Het Grote Veld, een bos- en na-
tuurgebied, waar heerlijk kan worden
gewandeld. De tekenpraktijk werd Het
Kleine Veld en heeft een prachtig, in-
spirerend uitzicht. Er wordt gewerkt
op kleine velden: vellen papier, waar
van alles op kan gebeuren… 

Rian Drok volgde de opleiding tot do-
cent kinderverzorging en handvaar-
digheid, de N20 acte, en verdiepte zich
in de wereld van de psychische ge-
zondheidszorg. Vervolgens werd de
opleiding tot Tekentaaldocent en Te-
kentherapeut bij Lisa Borstlap van het
Instituut Klank en Vorm in Zutphen
met goed gevolg afgerond (2001) en
werd zij lid van deberoepsvereniging
Tekentaal. Deze opleiding genezend
tekenen gaf Rian inzicht in haarzelf,
maar ook in anderen en het stelde
haar in staat om dit te kunnen over-
dragen. “Verstand en gevoel moeten
een eenheid worden om een comple-
ter mens te kunnen zijn,” legt ze uit.
“Door te tekenen krijg je vat op je ei-
gen emoties en worden heel veel din-
gen duidelijk!”

Bij Tekenpraktijk Het Kleine Veld kun-
nen diverse tekentechnieken worden
geleerd: Mandala -, Keltisch - en He-
lend tekenen of een combinatie daar-
van.

Mandala tekenen is vooral ontspan-
nend. Mandala betekent cirkel en het
werken binnen deze cirkel geeft een
bepaalde rust, loskomend van de da-
gelijkse beslommeringen. “Mandala’s
worden allemaal anders, omdat ieder-
een hem op zijn of haar manier
maakt.” Rian heeft een schitterende
collectie Mandala’s van haar hand.

Keltisch tekenen is knopend tekenen.
Geleerd wordt bestaande knopen te te-
kenen, maar ook eigen knopen te ont-
werpen. Door het samentrekken van
lijnen wordt energie gebundeld. De
knoop tekenen is de ‘knoop’ oplossen.
Dat er vele mogelijkheden zijn, wordt
duidelijk in de voorbeeldmap met in-
gewikkelde, getekende knopen.

Helend tekenen is erop gericht te he-
len, compleet te worden. Het tekenen
of schilderen kan onbewuste beelden
zichtbaar maken. De nadruk van deze
cursus ligt op ervaren, jezelf beter le-
ren kennen,maar wel op een prettige
creatieve manier.
De combi cursus biedt ‘gewoon’ teke-
nen of schilderen met Mandala teke-
nen. Hier kan worden geëxperimen-
teerd met allerlei materialen en tech-
nieken. “Mijn kunst is: mensen te la-
ten ervaren wat kunst is,” vertelt Rian.
“Dat is moeilijk en leuk, want kunst is
dicht bij iedereen, iedereen zou zich
kunnen gaan uiten.”

Elke dinsdag- en vrijdagochtend zijn
er workshops te volgen in Tekenprak-
tijk het Kleine Veld te Vorden. Deze
zijn altijd heel inspirerend en zeer ge-
varieerd. Op de site is hierover meer
informatie te vinden.

Rian vindt het leuk om met mensen te
werken, ze de kans te geven om te ont-
wikkelen en groeien. “Ik wil laten zien
dat mensen uniek zijn. Sommigen
hebben twijfels over zichzelf en door
te tekenen kunnen ze hun problemen
vinden, maar ook oplossingen.” Naast
de gezellige tekencursussen geeft zij
ook individuele therapeutische hulp
aan mensen, door over hun tekenin-
gen te counselen. Tekenen maakt hun
persoonlijke groei, het verwerken van
bepaalde gebeurtenissen of trauma's
in het leven zichtbaar. Het is goed om-
over die zaken te tekenen en te praten
aan de hand van een tekening. Rian
Drok stelt vragen aande maakster van
de tekening over wat ze getekend
heeft. Vaak is het verrassend, het geeft
hele nieuwe inzichten, een heel pretti-
ge manier om aan jezelf te werken. 

Tijdens de Kunst10Daagse is Teken-
praktijk Het Kleine Veld alle midda-
gen open. Het is een mooie gelegen-
heid om het vijfjarig jubileum te vie-
ren en er zal daarom een expositie
zijn van cursistenwerk.
In de ochtenduren worden workshops
gegeven. Vrijdagochtend 25 april is
het thema ‘dansen, zwieren en zwal-
ken’ en wordt gewerkt met lyra kleur-
potloden. Donderdag 1 mei is een
wandel- en tekendag, met middagpau-
ze. Met als thema ‘beleven’. Vrijdag-
ochtend2 mei is een workshop Kel-
tisch tekenen, om knopend tekenen te
ontdekken.

Rian Drok, Tekenpraktijk Het Kleine
Veld, Almenseweg 39, 7251 HN Vor-
den, telefoon (0575) 542937, www.te-
kenpraktijkhetkleineveld.nl.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, natuurlijk

Rian Drok Tekenpraktijk

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement.
Rian Drok viert dit jaar het vijfjarig jubileum van Tekenpraktijk Het Klei-
ne Veld. Tijdens de Kunst10Daagse houdt zij open huis met een expositie
van cursistenwerk, kunnen belangstellenden zelf tekenen en daarnaast
geeft zij een drietal workshops.

Rian Drok (r.) wil mensen laten ervaren van kunst is.

Naast de organiserende verenigingen
deden ook deelnemers van WSV
Warnsveld, Harfsen, RGV Ruurlo, WIK
Wichmond, Veldhoek, Sparta Vorden,
DOS Barchem, SZG Zutphen, Achilles
Hengelo gld., Valto Eefde en DIO Keij-
enborg mee. 
In totaal werd door 179 jongens en
meisjes deelgenomen aan deze wed-
strijden die in twee ronden werden af-
gewerkt. De jongste meisjes vanaf
11.00 uur, met de prijsuitreiking om
13.30 uur. Vanaf 14.00 uur waren de
oudste meisjes en de jongens aan de
beurt, met eveneens als afsluiting een
prijsuitreiking.
Beide ronden werd op diverse toestel-
len geturnd en lieten de deelnemers
aan de meegekomen vaders, moeders,
opa’s, oma’s en andere belangstellen-
den zien wat ze tot nu toe geleerd had-
den. Dat dit in wedstrijdvorm plaats-
vindt is uniek, omdat er voor deze leef-
tijdscategorie weinig wedstrijden wor-
den georganiseerd. De kinderen zelf
vonden het reuze spannend om aan
echte wedstrijden mee te doen.
Na afloop kregen alle kinderen een
herinneringsvaantje mee naar huis
als aandenken. Daar waren ze heel blij
mee!

DE MEDAILLEWINNAARS BIJ DE
MEISJES
Pre-instap 16, nivo 17, geb.jr. 2002: 1.
Amber van de Tol, Valto; 2. Julia Mel-
gers, DIO; 3. Esmee Aaldering, DIO.
Pre-instap 16, nivo 16, geb.jr. 2000-
2001: 1. Lotte Engbers, SZG; 2. Marlijn
Schennink, DIO; 3. Malou Bonting,
SZG. Pre-instap 16, nivo 17, geb.jr. 2000:
1. Martine Berenpas, Sparta; 2. Silke
Memeling, DOG; 3. Zita van Poelwijk,
RGV. Pre-instap 16, nivo 15, geb.jr 2000-
2001: 1. Demi Menting, DIO; 2. Lotte
Eenink, Achilles; 3. Romy te Molder,
DIO. Pre-instap 17, nivo 17 geb.jr. 2001:
1. Jette Klein Brinke, DOS; 2. Lara Her-
mans, DIO; 3. Lisa Hermans, DIO.

DE MEDAILLEWINNAARS BIJ DE
JONGENS
Pre-instap 17, nivo 17, geb.jr. 2001-
2002: 1. Jerre Hofs, Achilles; 2. Mark
Dinkelman, DOS; 3. Teije Smit, Sparta.
Pre-instap 17, nivo 16, geb.jr. 2000-
2001: 1. Jared Hoftijzer, DOS; 2. Jesse
Weustenenk, Achilles. Pre-instap 17,
nivo 15, geb.jr. 2000-2001: 1. Tom Dijk,
Achilles. Pre-instap 17, nivo 17, geb.jr.
2000: 1. Robin de Graaf, RGV; 2. Ruben
Wentink, Sparta; 3. Tijn Tebbens,
DOG.

Gymnastiekwedstrijden DOG Baak in Steenderen
In Sporthal Het Hooge Wessel in Steenderen krioelde het zaterdag 19 ja-
nuari 2008 van de kinderen. Door de gymnastiekverenigingen DOG Baak
en De Sperwer Hoog-Keppel werden gymnastiekwedstrijden georgani-
seerd voor kinderen van 5, 6, en 7 jaar.

Er werd door de jeugdige gymnasten op diverse toestellen geturnd.

Onder zeer natte omstandigheden
streden slechts 8 renners om de over-
winning. Het was uiteindelijk Peter
Makkink die met de overwinning
aan de haal ging. Junior Jeroen Bor-
gonjen werd zeer knap tweede en
Rudi Peters derde. Vierde werd Erik
Bouwmeester, vijfde Hans Reintjes,
zesde Bert Kromkamp, zevende Eddy
Heuvelink en achtste Frans de Wit.

Thijs van Amerongen reed in Hoog-
erheide een wereldbekerwedstrijd.
Hij eindigde in deze wedstrijd als vij-
de. De overwinning ging naar de
belg Niels Albert.

Volgende week wordt in het Italiaan-
se Treviso de wereldkampioenschap-
pen veldrijden verreden. Bij de belof-
ten zal Thijs van Amerongen een
gooi doen naar de overwinning. Hij
zal aangemoedigd worden door ver-
schillende clubleden van RTV Vie-
rakker Wichmond, die naar Italie af-
reizen.

Peter Makkink
clubkampioen cross
Afgelopen zondag werd op het
clubparcours aan de Wilden-
borchseweg de clubkampioen-
schappen cross van RTV Vierak-
ker Wichmond verreden.



Goed voorbereid de winter in
Rijd ook in de winter veilig en efficiënt met Het Nieuwe Rijden

Het is winter. Een lege accu, bevroren ruiten, slippartijen en 

verkeersongelukken. Met een goede voorbereiding en een aangepaste 

rijstijl kunt u dit grotendeels voorkomen. De rijstijl van Het Nieuwe 

Rijden zorgt er ook in de winter voor dat u ontspannen en veilig aan 

het verkeer deelneemt en bovendien brandstof bespaart. Gelijkmatig 

rijden, vroegtijdig doorschakelen en behoedzaam remmen zijn in 

de winter belangrijk om slipgevaar te verminderen. De Doeks uut 

Hasselt weten het al: schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere 

versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren. Laat de auto bij het naderen 

van een verkeerslicht rustig uitrollen in de versnelling, zodat u niet 

overdreven hard hoeft te remmen.

Met enkele simpele maatregelen zijn 

u en uw auto goed voorbereid op de 

vrieskou:

• Zorg voor goed zicht

• Houd de wintervoorraad bij

• Gun de auto een winterbeurt

• Pas uw rijstijl aan

• Controleer de bandenspanning

• Overweeg de montage van

winterbanden

Zorg voor goed zicht
Slecht zicht is een belangrijke 

oorzaak van ongevallen. Doordat de 

tijd tussen servicebeurten tegen-

woordig steeds langer wordt, kan het 

gebeuren dat u moet constateren dat 

de ruitensproeierpomp óf lucht óf 

ijsklontjes aanzuigt. En dat de wis-

sers, in plaats van wissen, strepen 

trekken. Het checken en zonodig bij-

vullen van de ruitenwisservloeistof 

is daarom vooral in de winter van 

essentieel belang voor uw veiligheid 

en die van uw medeweggebruikers.

Houd de
wintervoorraad bij
Zorg ervoor dat u de juiste winter-

spullen in huis heeft, zodat u niet 

voor vervelende verrassingen komt 

te staan. Met een krabbertje zijn de 

ruiten gemakkelijk van ijs en sneeuw 

te ontdoen. Een andere snelle manier 

om de ruiten te ontdooien is een 

spray. Om te voorkomen dat ruiten 

bevriezen kunt u deze ook afdek-

ken met kranten, een deken, folie of 

met een dakhoes. Jos Krechting van 

het ANWB Test- en Trainingscentrum 

adviseert: “Voor een goed zicht is het 

van belang regelmatig de ruiten te 

reinigen met ruitenreiniger (zowel de 

binnenkant als de buitenkant). Houd 

altijd een wisser of een schone doek 

paraat voor het verwijderen van con-

dens. Vul bovendien de ruitensproei-

ervloeistof (ook voor de achterwisser) 

regelmatig bij en zorg ervoor dat hier 

in de winter antivries in zit. Bewaar 

een slotontdooier nooit in de auto.”

Wintervoorbereiding
Bij een goede wintervoorbereiding 

hoort ook een winterbeurt, waarbij 

de auto grondig wordt gecontroleerd. 

Michel van Lindert van BOVAG: “Veel 

ellende is te voorkomen met een win-

terbeurt. Vooral wat oudere auto’s kun-

nen voor winterse ongemakken zorgen 

die eenvoudig te voorkomen zijn met 

een goede voorbereiding.” Zeker de 

accu verdient deskundige aandacht. In 

de winter vraagt de motor meer start-

vermogen, terwijl de capaciteit van de 

accu lager is dan bij hogere tempera-

turen. Rijd de eerste paar kilometers 

rustig en laat de motor op temperatuur 

komen voordat u hem zwaarder belast. 

Hierdoor voorkomt u onnodige slijtage 

aan de motor. En het mooie is dat de 

auto ook nog eens minder brandstof 

verbruikt.

Pas uw rijstijl aan:
rij veilig en efficiënt
Voorkom ongelukken door voldoende 

afstand te houden. Door rustig te rij-

den wordt de kans op slippen kleiner. 

Wanneer de auto toch in de slip raakt, 

vermijd dan abrupte stuurbewegingen 

of plotseling remmen. Slipt de auto 

door, trap dan de koppeling in en blijf 

sturen in de richting waar u naartoe 

wilt. Gladheid is oorzaak nummer 1 

van ongelukken en slecht zicht staat 

op nummer 2. Zet bij slecht zicht de 

blower of ventilator op de hoogste 

stand en de kachel op de warmste 

stand gericht op de voorruit. Is uw 

auto uitgerust met voorruitverwar-

ming gebruik deze dan na het starten 

zo kort mogelijk. Dit geldt ook voor 

de achterruitverwarming. Bij lage 

buitentemperaturen duurt het langer 

voor de motor op bedrijfstemperatuur 

komt met als gevolg dat u op een lan-

ger traject een veel hoger brandstof-

verbruik heeft dan normaal. Gebruik 

de auto daarom zeker in de winter zo 

min mogelijk voor korte ritten.

Vergeet niet de banden-
spanning te controleren
Doordat de wegen in de winter vaak 

nat, glad of bevroren zijn, is de 

bandenspanning van de auto in de 

winter extra belangrijk. “Een juiste 

bandenspanning zorgt ervoor dat 

de auto optimaal bestuurbaar is, 

de remweg korter is en verkleint de 

kans op slippen bij regen, hagel en 

sneeuw. Controleer daarom ook 

‘s winters maandelijks de banden-

spanning,” aldus Edwin Brinksma van 

VACO. “Doe net als de jongens van 

Doek: controleer uw bandenspanning 

elke maand. In het instructieboekje 

van de auto en op de binnenzijde van 

de tankklep of het portier staat de 

juiste bandenspanning vermeld.”

Overweeg winterbanden
Zodra de R in de maand komt, zijn 

winterbanden, gemonteerd door een 

erkend garage- of bandenservice-

bedrijf, een mogelijkheid. Winterban-

den zijn ontwikkeld om meer grip en 

minder slip te bieden bij slecht weer 

en onder winterse omstandigheden 

(regen, sneeuw en - in mindere 

mate - ijs). Door de bijzondere 

samenstelling van winterbanden 

blijft het rubber ook bij lage tem-

peraturen flexibel en zorgt daardoor 

voor een betere grip. Hierdoor heeft 

u minder kans op ongelukken.

Het Nieuwe Rijden

Het Nieuwe Rijden is een 

initiatief van SenterNovem en 

de ministeries van Verkeer en 

Waterstaat en Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer. Meer informatie 

hierover vindt u op de website:

www.hetnieuwerijden.nl

Zet bij slecht zicht de blower of ventilator op de hoogste stand en de kachel op de warmste stand gericht op de voorruit.

Eerst krabben, dan pas starten!

Bereid uw auto tijdig en goed voor

• Zorg voor voldoende winterspullen (krabber, wisser, ruitensproeiervloeistof, slotontdooier e.d.)

• Controleer de bandenspanning en profieldiepte, de juiste spanning vindt u in het instructieboekje of op 

een sticker in de auto (in de deurstijl of het tankklepje)

• Houd de ruiten, de koplampen en de achterlichten goed schoon

• Gun uw auto een winterbeurt

• Overweeg de montage van winterbanden

Eerst krabben, dan starten

• Voorkom bevroren ruiten door ze af te dekken bijvoorbeeld met een dakhoes of foliedeken

• Krab eerst de ruiten goed schoon en start daarna pas de motor

• Zet de kachel op de warmste stand en de ventilator op de hoogste stand, gericht op de voorruit

• Rij na het starten rustig weg

• Gebruik bij beslagen ruiten een wisser of schone doek om de ruiten te wissen

Rij veilig en efficiënt met Het Nieuwe Rijden

• Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren

• Ziet u dat u snelheid moet minderen of stoppen voor een verkeerslicht, laat dan tijdig gas los en laat de 

auto in de versnelling van dat moment uitrollen

• Rij 80 in z’n 5

• Controleer maandelijks de bandenspanning

• Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op het overige verkeer

• Zet de motor uit bij korte stops, zoals bij een openstaande brug, bij een spoorwegovergang, in de file, 

wanneer u iemand afhaalt, enzovoorts. Start u weer, doe dit dan zonder gas te geven

• Maak indien mogelijk gebruik van in-car apparatuur, zoals een toerenteller, cruise control en 

boordcomputer

• Let bij de aanschaf van een nieuwe auto op het energielabel

• Maak bewust gebruik van energievreters, zoals airconditioning en dakkoffers

Tips voor koude winterdagen:



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

VORDEN
Zutphenseweg 24  
Tel. 0575-551514 
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HELMINKRUIMT OP!

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3 
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ktBij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter.

(meet snel uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij)
ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD!

(met uitzondering van trappen en couponnen)

Driekamer dons hoofdkussen
60 x 70 nu van 50,00 nu per stuk 39.95 

Sierkussens 45 x 45. Met knopen en 
binnenkussen van 31,50 voor OP=OP 19.95

Dekbedovertrek katoen/satijn 
"Taj Mahal" of "Kasjhir"
Eénpersoons  Van 59,95  voor 29.95

Tweepersoons Van 99,95 voor 49.95

Litsjumeaux Van 119,95 voor 59.95

Elite donsdekbedden.
Diverse maten en soorten.
OP=OP nu met 25% korting
Puntstepdekbedden 90% dons met katoenen tijk
OP=OP
Eénpersoons  140 x 200 119,00  NU 89.-
Tweepers. 200 x 200 170,00 NU 135.-
Litsjumeaux 240 x 200 195,00 NU 159.-

Velourstapijt 'Sweetdreams'  
400 breed, kleur blauw, nu voor 29.95

Frisétapijt 'Birnham Twist' in beige  
400 breed, 80% wol, beige nu voor 59.00

Vinyl 'Elite' parketmotief 
400 breed, van 62,50 nu  OP=OP 49.00

Hoogpooltapijt ‘Bella’
in beige, 400 breed nu  OP=OP 59.00

Boucletapijt ‘Trento’ in groen, 
400 breed van 65,00 nu  OP=OP 29.95

Zware woonkamerkarpetten OP=OP
170 x 230 van 319,00 NU UITZOEKEN 159.00 

Coral schoonloopmatten, div. kleuren 
maat 60 x 90 van 42,00 nu voor 19.95

Vinyl 200 breed, in div. dessins 
NU UITZOEKEN Van 24,00 nu voor 9.95

Gordijnstof "Mandra", in beige/geel 
of grijs, 140 breed van 14,95 nu voor 7.95

NU WEERGALOZE KORTINGEN OP
SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

TIENTALLEN ZITCOMBINATIES EXTRA LAAG GEPRIJSD. WEES ER SNEL BIJ WANT OP=OP!

659.-

RELAXFAUTEUIL MODENA
In div. lederkwaliteiten. Draaischijven 
hout, rvs of leer. Met drukveersysteem 
in leder vanaf

1599.-
     RELAXFAUTEUIL VITA
In leder. Leverbaar als hand- of 
motorisch verstelbaar + opstahulp.
Handverstelbaar 
in leder vanaf
Met 2 motoren
1099,- 749.-

BANK TOUCH
Leverbaar in leer of stof als 2,5 en 
2 zitter + fauteuil. 2-zitter in stof nú voor

FAUTEUIL SPRING
Eigentijdse vormgeving
In stof vanaf 

489.-

NOOIT MEER ZONDER STROOM
Tijdelijke of permanente noodstroominstallaties
Automatische of handmatige omschakeling
Van 10 kVA tot 500 kVA of meer

Compleet verzorgd en geïnstalleerd

Leveren en installeren van UPS systemen
Verhuur van aggregaten en mobiele verlichtingsets

Hengelo Gld.  0575-460033 / 06-10630030
www.knoltech.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

Steeds meer consumenten gaan Albert Heijn Hengelo als hun supermarkt
ervaren en dat vinden wij fantastisch. Om onze goede sfeer en service-
graad te handhaven willen we ons team van medewerkers uitbreiden.
Daarom zoeken wij een

VLOTTE AANK. VERKOOPSTER(ER)
Wij denken dan aan iemand van ±18 jaar met goede contactuele eigen-
schappen, die het leuk vindt om intern tot een volwaardig teamlid te
worden opgeleid.

Als je geïntersseerd bent, wordt je verzocht je te richten aan:
Albert Heijn Hengelo (Gld.)
t.a.v. Heico Wansink of Dennis Vriezen
Raadhuisstraat 36
7255 BN  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 05

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is 

op 18 december 2007 door Hotel Bakker een

evaluatieverslag van de sanering op grond van de 

Wet bodembescherming ingediend.

In het verleden hebben wij voor deze locatie op de

Dorpsstraat 24 in Vorden, gemeente Bronckhorst 

al vastgesteld dat er sprake is een urgent geval van

ernstige bodemverontreiniging. Ook hebben wij

ingestemd met een (deel)saneringsplan voor deze

bodemverontreiniging.

Voordat wij een besluit nemen over het evaluatie-

verslag willen wij belanghebbenden met deze

publicatie in de gelegenheid stellen hierover hun

mening te geven.

Vanaf 28 januari 2008 kunt u daarom het

evaluatieverslag bekijken. U kunt dat doen in de

bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt 11 

te Arnhem, en bij de gemeente Bronckhorst.

Uw reactie zullen wij betrekken bij ons besluit.

Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons besluit

zodra dit is genomen.

Tot 11 februari 2008 kunt u uw schriftelijke reacties

toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling

Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

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

telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 18 januari 2008

zaaknr. 2007-022711

Bodemverontreiniging Dorpsstraat 24 in Vorden,

gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

KENNISGEVING

Zutphen Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarktdetolbrug.com

B  O  U  W  M  A  R  K  T
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



In 1999 groeide het installatiebedrijf uit
haar jasje en werd aan de Scheggertdijk
het huidige pand betrokken. Daar wordt
gewerkt met een volledig geautomati-
seerd scanningsysteem dat verbonden is
met de voorraad in de computer (alle in-
gaande en uitgaande goederen gaan via
de barcodescanning) Het bedrijf bleef zich
in de loop der jaren doorontwikkelen. De
klanten bevinden zich in een straal van 50
kilometer (Arnhem, Zwolle, Enschede
richting Doetinchem) Installatiebedrijf F.
Pladdet B.V. profileert zich als partner
voor allerlei werkzaamheden op het ge-
bied van dak- en zinkwerk, riolering, lood-
gieterswerk, sanitair, CV installaties, elek-
trische installaties, ventilatiesystemen,
netwerken (databekabeling), inbraakbe-
veiliging, brandbeveiliging etc. etc. Er wer-
ken 24 personen, waarvan 21 in de buiten-
dienst.

Op een gegeven moment zag Frits Plad-
det, na jaren van keihard werken, geen
nieuwe uitdaging meer en gaf hij aan zich
te willen terug trekken. Aangezien hij
geen opvolger had liet de directeur zijn
oog vallen op twee van zijn naaste mede-
werkers Ronnie Niessink en Mark Biester-
bosch. Pladdet hield een geheime stem-
ming onder zijn personeel met de vraag of
zij het in de beide collega’ s zagen ‘zitten’.
Wel, het personeel wilde wel in zee met
Niessink en Biesterbosch, geen enkel pro-
bleem. Beiden werken al jaren bij Pladdet
B.V. , Ronnie Niessink 24 jaar en Mark Bies-
terbosch 12 jaar.  Ronnie Niessink: ‘Toen
ik van school kwam heb ik eerst een paar
jaar bij een installatiebedrijf in Epse ge-
werkt. Toen stapte ik over naar Frits Plad-
det, ik was het eerste personeelslid op de
loonlijst en heb de gehele ontwikkeling
van het bedrijf meegemaakt’, zo zegt de
man die zich dagelijks bezig houdt met
ondermeer offertes, calculaties, admini-
stratie en personeelsbeleid.

Mark Biesterbosch liep op gegeven mo-
ment stage bij Pladdet B.V. Die periode
verliep zo goed dat hij gevraagd werd om
bij dit installatiebedrijf in dienst te ko-
men. Mark: ‘ Mijn taak bestaat met name
uit het aansturen van de buitendienstme-
dewerkers en het begeleiden van de pro-

jecten die wij onderhanden hebben. Toen
Frits ons benaderde met het verzoek het
bedrijf te willen voortzetten hebben we
daar natuurlijk eerst goed over nage-
dacht en vervolgens een ondernemers-
plan gemaakt. Na gesprekken met ban-
ken en adviseurs besloten we om ‘ja’ te
zeggen’, zo zegt hij. En zo hebben Ronnie
Niessink en Mark Biesterbosch, na een pe-
riode ‘proef draaien’ thans de leiding bij
Installatiebedrijf F. Pladdet B.V. (de naam
van de grondlegger wordt bewust in ere
gehouden) De samenwerking berust op
vertrouwen.

Mark Biesterbosch: ‘Onze kennis over de
materie is compleet verschillend. We ver-
trouwen elkaar voor drie honderd pro-
cent, we hoeven elkaar niet te controle-
ren, het klikt gewoon’. Ronnie Niessink: ‘
Pladdet B.V. is een sociaal voelend bedrijf.
We beschikken over personeel waarvan
de meeste hier al jaren werken. Mark en
ik zijn ook zeer betrokken met de mede-
werkers, in feite zijn het nog steeds ‘onze
collega’ s’. Verder staat klantgerichtheid
hoog in het vaandel en verlenen wij een
‘dag en nacht service’, zo zegt hij. Dat het
bedrijf vakbekwaam is bewijzen overi-
gens wel de certificaten die in het kan-
toor aan de wand prijken.

Certificaten op het gebied van ‘regeling
brandmelding installaties, borgbeveili-
ging, het uitvoeren van installatie techni-
sche werkzaamheden op het gebied van
gas, water en elektra e.d. 

De werkzaamheden hebben voor 60 pro-
cent betrekking op elektra en voor 40 pro-
cent op loodgieters en CV. Richting toe-
komst wil Pladdet B.V. zich nog meer en
meer gaan specialiseren op het gebied
van communicatie tussen alle elektrische
apparaten in huis en omgeving (verwar-
ming, verlichting, ventilatie, televisie en
alarminstallaties). De nieuwe eigenaars
zien deze toekomst met vertrouwen tege-
moet. Op dit moment is de orderporte-
feuille voor de eerste helft van 2008 goed
gevuld en daar zal op vrijdag 1 februari
bij het zilveren jubileum en het afscheid
van Frits Pladdet ongetwijfeld een borrel
op gedronken worden!

Zilveren jubileum installatiebedrijf Pladdet B.V.

Vordenaar Frits Pladdet
neemt tijdens open huis
afscheid

In verband met het 25 jarig bestaan houdt het installatiebedrijf F. Pladdet B.V.
op vrijdag 1 februari ‘open huis’. Dan zal tevens afscheid worden genomen van
Frits Pladdet, de oprichter van het bedrijf dat aan de Scheggertdijk in Almen is
gevestigd. De Vordenaar werkte destijds bij het installatiebedrijf Rouweler in Lo-
chem. Toen begin jaren tachtig ook in het buurtschap Wildenborch aardgas
werd aangelegd begon Frits Pladdet in 1983 vanuit zijn huis aan de Polsteeg in
genoemd buurtschap, als zelfstandig installateur. Een jaar later nam hij in Al-
men het installatiebedrijf Pardijs over. Inclusief Pladdet zelf vanaf dat jaar een
bedrijf met zeven man personeel. Al vrij spoedig begon het bedrijf, dat de gehe-
le omgeving van aardgas voorzag, te groeien.

Ronnie Niessink (links) en Mark Biesterbosch.

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Vleeswarenkoopje

Rauwe ham
bij 150 g GRATIS 100 g boterhamworst

Special

Toverbal 100 gram € 1.25

Maaltijdidee

Babi pangang 500 gram € 4.98

Keurslagerkoopje

Magere 
stooflappen 4 stuks € 5.50

Tip van uw keurslager

Ribkarbonade 4 stuks € 5.00

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Sim Sala Bim...
de Toverbal!”

Deze week is het bij ons pure magie met de Toverbal als Special. 
De Toverbal is een smaakvolle variant op de vertrouwde gehaktbal.

Gemaakt van gekruid gehakt en betoverd met diverse soorten paprika.
Pilates Pas... de gehaktbal in een andere jas! 

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.



Microfiber badjassen
vanaf 29,95

Kinder badjassen
vanaf 14,95

SIERKUSSENTJES
uitzoeken 9,95

diverse maten en vele dessins

HOESLAKENS

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575-512816 www.bedshop.nl

BADJASSEN

TAFELGOED
lopers + dekservetten uitzoeken 9,95

tafelgoed ±140/190 uitzoeken 19,95

tafelgoed ±130/220 uitzoeken 24,95

tafelgoed ±160/260 uitzoeken 29,95

servetten uitzoeken 1,95 per stuk

KUSSENS

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit maar

liefst 16 kleuren. 100% katoen
1 persoons van 14,95 voor 9,95

1 persoons XL van 16,95 voor 11,95

2 persoons van 19,95 voor 15,95

litsjumeaux van 23,95 voor 19,95

waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 14,95 voor 10,95

90/200 van 15,95 voor 11,95

90/220 van 16,95 voor 12,95

140/200 van 22,50 voor 14,95

160/200 van 23,95 voor 17,95

180/200 van 28,95 voor 19,95

180/220 van 30,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks nu 9,90

Badstof hoeslakens
90/200 van 18,95 voor 14,95

90/220 van 21,95 voor 17,95

140/160-200 van 27,50 voor 22,95

180/200-200 van 34,95 voor 26,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

waterbed XL van 54,95 voor 39,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk
van 39,95 nu 29,95

Synthetisch kussen
gevuld met synth. bolletjes en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed
wasbaar en bij te vullen. van 32,95

nu 22,95 p.st. nu 2 voor 39,-

15% dons Boxkussen
Stevig met opstaande rand
van 69,95 nu 49,95

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk met natuurzijde
gevuld
van 37,95 nu 2 voor 49,95

Traagschuim neksteun kussen
Met wasbare hoes
van 99,- nu 69,-

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits. van 79,95
nu 54,95 p/st. nu 2 voor 99,-

BADGOED

Honderden DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

1000 dekbedsets
vanaf 19,95

Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino v.a. 4,95

Halflinnen theedoeken nu 3,95

Linnen glazendoeken nu 4,95

Ovenwanten Elias 2 voor 7,95

Pannenlappen Elias 2 voor 3,95

Keukenschorten vanaf 9,95 p.st.

KEUKEN

65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

90% ganzendons 4-seizoenendekbed,
10% ganzenveertjes.
1 pers. 140/200 van 269,- voor 169,-
1 pers. xl 140/220 van 299,- voor 189,-
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229,-
litsjum. 240/200 van 489,- voor 299,-
litsjum. xl 240/220 van 539,- voor 339,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt. Het herfst-
deel is navulbaar.
1 pers. 140/200 van 399,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 419,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 739,- voor 439,-

Yves Delorme (unieke partij)
Super kwaliteit winterdekbed
90% ganzendons op=op
1 pers. 140/200 van 389,- voor 199,-
2 pers. 200/200 van 579,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 799,- voor 399,-

Synthetisch dekbed met perkal katoenen
tijk. Anti-allergisch. 60º wasbaar met
unieke 2 laags duo constructie.
1 pers. 140/200 van 79,95 nu 49,95

1 pers. xl 140/220 van 89,95 nu 54,95

2 pers. 200/200 van 129,- nu 79,95

litsjum. 240/200 van 139,- nu 89,95

litsjum. xl 240/220 van 159,- nu 99,95

Synthetisch 4-seizoenendekbed
met perkal katoenen tijk. Anti-allergisch.
60º wasbaar met unieke 2 laags duo con-
structie.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 149,-

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed
met een vulling van 100% scheerwol
en een 100% katoenen tijk. Heerlijk
soepel en zacht.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 119,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 129,-
2 pers. 200/200 van 239,- voor 169,-
litsjum. 240/200 van 279,- voor 199,-
litsjum. xl 240/220 van 309,- voor 229,- on
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Royal baddoeken
In vele kleurstellingen

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu 9,95

washand van 2,25 p/st. nu 1,80

Badmat (lussenmat) 100%katoen
60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 9,95

55/90 Badmat van 22,50 nu 14,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

FLANELLEN dekbedsets

HALVE PRIJS v.a. 19,95

SYNTHETISCHE
DEKBEDDEN

DONZEN
DEKBEDDEN

WOLLEN
DEKBEDDEN

Hoeslakens FLANEL
Heerlijk zacht 100% katoen

80/200 van 23,95 voor 13,95

90/200 van 24,95 voor 14,95

90/210 van 27,95 voor 16,95

140/200 van 32,95 voor 19,95

160/200 van 36,95 voor 22,95

180/200 van 39,95 voor 24,95

sloop 60/70 van 9,95 voor 5,95

Flanellen Lakens
1 persoons van 24,95 voor 14,95

2 persoons van 32,95 voor 19,95

litsjumeaux van 39,95 voor 24,95

Vanaf 19,95

PARTIJ BADJASSEN

Vandyck badjas Royal
vele kleuren

van 59,95 nu 39,95


