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Nieuwjaarsreceptie en feestelijke afsluiting

Het was druk en gezellig op de nieuw-
jaarsreceptie van het Vordens Man-
nenkoor  De receptie werd gehouden
bij Hotel Bakker en na de beste wensen
en de koffie nam onze voorzitter Theo
Frecken het woord. Eerst stond hij nog
even stil bij het plotseling overlijden
van Johan Sloot, wat was Johan trots
vorig jaar op zijn 25 jarige onderschei-
ding en kort daarna overleed hij plot-
seling. Ook stond hij stil bij het vertrek
van Gerrit Eenink die met stille trom
vertrok om gezondheidsredenen. Hij
was geen man van veel vertoon maar
Theo had hem vanmorgen nog een
bloemstukje gebracht Gerrit is 47 jaar
trouw lid geweest. Het was me wel het
jaar van het Mannenkoor eerst onze
Jubileum Concerten samen met Neva
Brass uit st. Petersburg. Het was erg
succesvol en met 600 bezoekers op 2
concerten was de kerk vol bezet. De
twee concerten zullen we ons nog wel
lang blijven herinneren. Concerten,
waar een lange intensieve voorberei-
ding aan vooraf ging. Nu luisteren de
mannen thuis ook naar de cd van Ne-
va Brass. Wat was het geweldig om de-
ze muzikale jongens als gasten bij ons
te hebben. Dat de dames na de concer-
ten ons met hun gelegenheidskoor
toezongen was een complete verras-
sing. Eind december zongen we op de
de kerstmarkt en daarna nog 3 kerst-
concerten . Het laatste Kerstconcert
van het koor was samen met het da-
meskoor Luscinia uit Ulft Wat een
prachtige stemmen en een goede sa-
menwerking met het Vordens Man-
nenkoor. Verder noemde de voorzitter
nog onze website (vordensmannen-
koor.nl) die een geweldige opknap-
beurt heeft gehad, dank zij de profes-
sionele aanpak van Jasper Burkinnk
mag deze zeker gezien worden. De pa-
piercommissie wordt bedankt voor de
perfecte omschakeling naar de nieu-
we ophaalregeling van de gemeente
Bronckhorst, nu wordt het oud papier
1x per maand opgehaald inclusief de
buitengebieden. Bloemen waren er
voor Annie Schepers voor het verzor-
gen van de kostuums van de mannen.
Voor het nieuwe jaar staat de vernieu-
wing van het liederenrepertoire op de

agenda van de Muziekcommissie. Ook
worden enkele potentiële solisten ge-
schoold
Hierna worden de jubilarissen gehul-
digd nl: Berend Bekman, Henk Lacet
en Nol Nijenhuis. 3 leden die 25 jaar
lid zijn van het koor. De voorzitter
overhandigd de jubilarissen hun oor-
kondes en de insigne van het KNZV
worden opgespeld.Voor de dames zijn
er bloemen. Hierna zingt het koor o.l.v
Frank Knikkink Ons Gelderland voor
de jubilarissen. Het stamppottenbuf-
fet klaargemaakt door de Fam.Bakker
smaakte prima. De dames van de koor-
leden verrasten de mannen toen met
een passend lied voor het 70 jarige ju-
bileum van het koor.Carla Knikkink
dirigeerde de dames met vaste hand.
Al met al een zeer geslaagde avond
waar de muziek Op Pad de dansers op
de vloer kreeg.

NOL NIJENHUIS
Nol is in Vierakker geboren en daar op-
gegroeid. Al vroeg kreeg hij belangstel-
ling voor Muziek. Op zijn 12 jarige
leeftijd volgde hij vioolles in Zutphen,
omdat dit wel wat moeilijk was heeft
Nol dit niet lang volgehouden. Zijn be-
langstelling op het muzikale vlak was
echter gewekt. Op het gemende Katho-
lieke Koor Loues Deo in Vierakker
heeft hij nog 5 jaar met veel plezier ge-
zongen. Nol komt uit een gezin met 13
kinderen (Nol was de oudste) en in die
tijd waren 11 leden van het gezin lid
van een zangkoor. Dat moet toch een
heel gezellige tijd zijn geweest met al
die zingende familieleden. Naast het
koor zat Nol in het bestuur van de
voetbalvereniging. Op zijn 45e jaar
toen hij zijn bestuurstaak er na 14 jaar
bij de voetbal er op zat wilde hij ook
Stoppen met het Gemengde koor, la-
ter melde hij zich aan bij het Vordens
Mannenkoor. Toen Nol begon op het
mannenkoor waren zijn 4 broers ook
al lid van het koor. Nol is een echte
vakman timmerman en als hem
wordt gevraagd naar zijn hobby's
komt het echte timmerwerk ook op de
eerste plaats. Daarnaast was Nol 40
jaar vakbondsbestuurder bij het
FNV.voor de bouw. Nadat Nol 7 jaar bij

het koor was vroeg Leo Westerhof
toenmalig voorzitter hem in het be-
stuur, zijn bestuurlijke ervaring kwam
hem toen goed van pas. Samen met
zijn nu 3 broers naar het Mannenkoor
dat is het liefste wat Nol doet, ja het is
buitengewoon gezellig, het is een fijne
club. Op dit moment doet Nol het wat
kalmer aan, samen met zijn vrouw
Betsy gaat hij graag fietsen. Ook kan
hij erg genieten van de natuur. Graag
hoopt hij nog lang lid te blijven van
het mannenkoor.

HENK LACET
Henk is in den Haag geboren en opge-
groeid in een muzikale familie. Vader
en Moeder waren lid van een koor en
thuis speelde vader op hun orgel. Als
vader speelde zong de hele familie
mee en als dan de ramen open ston-
den kon de buurt ook nog meegenie-
ten. Henk zong ook nog op een ge-
mengd koor waarin ook 15 leden uit
zijn familie meezongen. Op zijn 18e
verjaardag werd Henk lid van het
Christelijk Residentie Mannenkoor in
den Haag. Hij begon daar als 1e tenor
en dat is hij altijd gebleven nu ook bij
het Vordens Mannenkoor. Omdat
Henk zijn vrouw uit Vorden komt trok
hij ook naar deze streek en woont in
Zutphen. Eerst werd hij lid van het Eef-
des Mannenkoor, daar zat hij ook nog
6 jaar in het bestuur. Toen het Eefdes
Mannenkoor hun koers en repertoire
wilden veranderen zocht Henk wat
anders. Ook omdat zijn schoonvader
Cris Everhard bij het Vordens Mannen-
koor zong koos Henk daar ook voor.
Daar heeft hij geen spijt van gekregen
ja de maandagavond is bij hem heilig.
Dan geen andere afspraken maar op
naar het Mannenkoor. Ja het zijn man-
nen onder elkaar, Er heerst een hele
gezellige sfeer en onderling is er een
goede band. Ook bij bijzonderheden
kun je altijd bij het bestuur terecht. In
Zutphen werkte Henk 35 jaar als kas-
sier bij de Rabobank, altijd met plezier
gewerkt. Zijn hobby's zijn reizen in
2006 zijn we nog enige maanden op
reis geweest. De toekomst ziet hij roos-
kleurig en hij blijft nog lang bij het
koor.

BEREND BEKMAN
Berend groeide op in Hardenberg en
in die tijd was zijn vader lid van een
gemengd koor. In 1956 ging Berend
werken bij de gemeente Velsen en
woonde toen in IJmuiden. In 1960
kwamen zij in Vorden en werd hij op-
zichter bij de gemeente Vorden. In die
tijd is Berend nog enige tijd lid bij het
gemengde koor Excelsior in Vorden.
Toe hij het Vordens Mannenkoor op-
nam als operateur in de Hervormde
Kerk tijdens een Kerstconcert vond hij
dit prachtig klinken en hij maakte dit
kenbaar aan Leo Westerhof. Deze
vroeg hem om lid te worden en zo
kwam Berend bij het Vordens Man-
nenkoor terecht. En dat zegt hij had ik
20 jaar eerder moeten doen. Ja hij
noemt het koor grandioos, ook buiten
het koor om zijn de contacten ook pri-
ma. Zijn hobby's wandelen fietsen en
vrijwilligerswerk. Al 31 jaar is hij ver-
bonden aan de Wehme. Was medeop-
richter van de hobbyclub, nu zit Be-
rend nog in de cliëntenraad. Hij maak-
te promotie als hoofd gemeentewer-
ken bij de gemeente Vorden. Als ik zijn

indrukwekkende CV bekijk ook wat
Berend bestuurlijk heeft betekend kon
hij in 1992 gebruik maken van de VUT
regeling. Berend werd toen Koninklijk
Onderscheiden in Goud en daar is hij
terecht trots op. Ook heeft hij droevige
momenten in zijn familie meege-
maakt die hij liever niet met name
noemt. Ook zelf is hij ernstig ziek ge-
weest maar na het zich nu laat aan-
zien gaat het weer de goede kant uit.
Zolang als het gaat wil Berend blijven
zingen, hij doet het erg graag.

van het 70-jarig jubileum
Vordens Mannenkoor op vrijdag 5 januari

Annie Schepers wordt bedankt voor haar inzet.

De jubilarissen Berend Bekman, Henk Lacet en Nol Nijenhuis.

KONING & BUUNK REIZEN
Tel .  0575 559090

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

Bel nu voor een afspraak:
Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46

Zutphen (0575) 51 66 46

GRATIS 18 PUNTEN CHECK
VOOR UW DAEWOO OF CHEVROLET!

allesvan.nl
vanuit uw regio, voor uw regio



� 16 - 17 - 18 februari
Kranenburgs Carnaval in
grote feesttent, terrein SV Ratti.

� Cursussen/workshops
KunstKring Ruurlo: Boet-
seren: 6 ochtenden v.a. 15-2
m.u.v. 22-2; Poppenkast-
poppen maken (leuk kado
voor de (klein)kinderen) 1 en
8-2; Mozaïeken: in één
middag een prachtige schaal
maken 12-2; decoratieve
Waxinelichtjeshouder van
gebruikte waxinelichtjes 14-2.
Info: 0573-453090 of 451599
en www.kunstkringruurlo.nl

� Kranenburgs Carnaval:
16 feb.: playbackshow; 17
feb.: groot Carnavals bal met
onthulling Prins en optreden
van “de Hazes imitator”;
18 feb.: kinder Carnaval en
Kas Bendjen en the Avalanche.

� Te koop mooie rieten-
wieg (mandvorm) Celine met
metalenonderstel inclusief
matrasje en bekleding. Prijs:
€ 200,--, tel. (0575) 52 39 22
/ (06) 21 39 04 71.

� Ook zin in voorjaarszon en
groen? Kom mee wandelen in
uniek natuurpark in Tsjechië:
28 april, weektocht € 275 HP.
0575-451718 of 06-49244698
www.voettochten.net

� Te koop mooie rieten-
wieg (mandvorm) Celine met
metalenonderstel inclusief
matrasje en bekleding. Prijs:
€ 200,--, tel. (0575) 52 39 22
/ (06) 21 39 04 71.

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

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

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

� Te huur: carnavalskleding
€ 15,- per stuk. DS Design,
Molenkolkweg 33, Steen-
deren. Tel. (0575) 45 20 01.

� Kamers te huur met vol-
ledig pension. Korte of lange
termijn. Verschillende moge-
lijkheden bespreekbaar. Tel.
(0573) 45 37 60.

� Te koop: kippen aan de
leg. Goossens, Voortseweg 6,
Toldijk, tel. (0575) 46 16 70
of 46 37 43.

� Bewegen is heel belang-
rijk, maar ook het verande-
ren van uw eetpatroon!
Herbalife helpt u daarbij!
Nieske Pohlmann (06) 54 32
66 69 / (0314) 64 13 09.

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

� NIEUW!! NIEUW!! In "de
Spil" te Warnsveld. COMBI
BODY & MIND WORKOUT,
bestaat uit westerse en oos-
terse oefeningen.., waardoor
je; meer vitaal gaat voelen,
bewuster wordt van je licha-
melijke mogelijkheden, ruim-
te maakt voor wie je bent,
daardoor meer in jouw
kracht kan gaan staan, met
meer balans in jezelf. Meer
info? 0575-525261 / 06-
10484903.

� YOGA in Vorden, Groenlo,
Brummen, Deventer, Doetin-
chem Inl. (0573) 44 11 38
www.dhanwantari.nl

� Reiki in Vorden. Kom
naar de informatiebijeen-
komst over Reiki op 6 febr.
v.a. 19.45 uur!! S.v.p. vooraf
aanmelden bij Rianne Leijten,
tel. (0575) 55 35 28 (na 18.00
uur).

� Te huur gevraagd: tijde-
lijke woonruimte vanaf 1
april voor gezin met 4 pers.
in Vorden/Warnsveld. Tel.
55 53 52 / 06-53 149 834.

� Gevr: zelfst. hulp in de
huish. 3u. p/week, buiten-
geb. r. Wichmond. Tel 464059. 

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

Winterwonderland

Vlaai v/d week

Wintervlaai
met zwitserse room 6-8 st. € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,25
Weekendaanbiedingen

Tompoucen € 1,00
Div. smaken

Gevulde koeken € 3,60
5 halen = 4 betalen

Dagmenu’s
24 t/m 30 januari 2007

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

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

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

Woensdag 24 januari
Zuurkoolsoep / Karbonade de Rotonde met aardappelen en
rauwkostsalade.

Donderdag 25 januari 
Boerenkool met spekjes, rookworst, jus en zuur / apfelstru-
del, vanillesaus en slagroom

Vrijdag 26 januari
Wildbouillon / Pangafilet met oosterse saus, rijst en groente.

Zaterdag 27 januari (alleen afhalen)
Spare Ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade
/ ijs met slagroom.

Maandag 29 januari
Gesloten.

Dinsdag 30 januari
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 januari 10.00 uur ds. J.Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 januari 10.00 uur ds. D. Westerneng 19.00 uur
geen viering

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 janauri 10.00 uur mevr. Ruiterkamp-Lebbink,
Bathmen

R.K. Kerk Vorden
Zondag 28 januari 10.00uur pastor J. van der Meer Eucha-
ristieviering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 27 januari 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor
Zondag 28 januari 10.00 uur woord- en communieviering,
dameskoor

Tandarts
27/28 januari J.J. de Kruif Vorden tel 0575 55 33 72.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer 
Tel. 112.

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

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

Ambulance 
Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Voor openingstijden en overige infor-
matie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl

Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

MARTIQUE computers
Een NIEUWE!! computer 

al vanaf á € 249 euro. 
Kijk op onze website www.martique.nl

tel: 06 - 29137732

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

Binnen 10 weken

evenementen-
beveiliger

w w w . g l o b e s e c u r i t y . n l  

tel. (0315) 29 83 45



Nordic Walking

voor oudere beginners en

mensen met lichamelijke

klachten

6 lessen € 65,00

vertrek v.a. kasteel Ruurlo 
vrijdag 2 februari 13.30-14.30 uur
Inl. tel.: (0573) 45 33 54 of (06) 133 69 804 

o.l.v. Gerlande Gude

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor
de vele kaarten, bloemen, gelukwensen en uw
komst op onze receptie. Dit heeft ons 50-jarig
huwelijk tot een onvergetelijke dag gemaakt.

Jaap en Gerrie van Amstel

Vorden
Januari 2007

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

Gebr. kipfilet +
rauwe ham 2x100 gram € 3.39

Special

Goudvink 100 gram € 1.80

Maaltijdidee

Lasagne
per portie (500 gram) € 3.98

Keurslagerskoopje

Megabal + gratis
gehaktboekje 4 stuks € 5.50

Kookidee

Riblappen 500 gram € 4.98

De Megabal, een gehaktbal gemaakt van vers varkensgehakt
gemengd met fijne kruiden, megalekker. Bij 4 Megaballen krijgt 
u van ons nu het unieke Keurslager gehaktboekje, megavol met
gehaktweetjes en nog veel meer heerlijke recepten, megagratis!

Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Denk aan mij terug
maar niet in dagen van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug in stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Na een vreugdevol leven vol aandacht, goede zorg
en wijze raad voor ons allen geven wij u kennis van
het overlijden van onze lieve, betrokken en zorgza-
me moeder, oma en overgrootmoeder

Wilhelmina Bernarda Maria
Nijenhuis-Eggink

sinds 16 oktober 2004 weduwe van J.H. Nijenhuis

* 21 februari 1920 † 18 januari 2007

“Jouw leven moesten wij loslaten,
in ons leven houden wij jou altijd vast.”

Wim en Gerrie
Harrie en Warna
Liesbeth en Bert
Jan en Marja
Annemie en Theo
Benny en Wilma
Agnes en Jan
Alfons en Miranda
Jos en Marietje
Marijke en Hans
Els en Peter
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Onze hartelijke dank gaat uit naar alle medewerkers
van de Wehme voor de goede en liefdevolle verzor-
ging.

Correspondentieadres:
Eikenlaan 16, 7251 LT Vorden

De viering uit dankbaarheid zal worden gehouden
op woensdag 24 januari om 10.00 uur in de R.K.
Kerk St. Antonius van Padua te Kranenburg.
Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K.
begraafplaats aldaar.
Voorafgaand aan de dienst is er van 9.30 tot 9.50
uur de gelegenheid tot afscheid nemen.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Jij was een lieve, zorgzame, 
creatieve en wijze oma.

Wij zullen je missen.

Renate en Alex, Lars
Cristian

Mark
Carlien en Mathijs
Niek en Jade

Wouter
Maarten

Roy en Eszter
Mariska en Remco

Michèl
Mariël en Frits

Roald
Barry en Mariëtte
Marije en Martijn
Bjorn

Miranda en Patrick, Rick en Justin
Arjan
Rianne en Daniël
Jeroen
Sabine en Erik
Ariët en Jelte

Sander
Stefan

Ellen 
Rob

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Afslanken/
Aankomen

gratis
begeleiding

Info: Annie Haaring
Tel. (0575) 467 381

De Pomoloog
Marcel Tross

Voor al uw aanleg
en onderhoud van
uw boomgaard en tuin. 

Tel. (0545) 29 30 03, 
mob. (06) 22 33 06 26.

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

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

Ook voor urngedanktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Bennie Lebbink
40 jaar

bij Barendsen

1966-2006

Op 14 november 2006 was Bennie Lebbink 40 jaar
in dienst bij Barendsen Vorden B.V.

Wij willen deze unieke samenwerking met Bennie
en u vieren tijdens een feestelijke receptie bij
Hotel Bakker te Vorden.

Graag nodigen wij u uit op 30 januari 2007 tussen
17.00 en 19.30 uur om onder het genot van een
drankje en een hapje Bennie de hand te schudden.

Fam. Barendsen.

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

Garrit Hendrik Bloemendaal

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Familie Bloemendaal

januari 2007
Vorden, Zelledijk 3

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste
levensdagen. Het was een grote vreugde dit in
saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was
voor ons een lieve moeder en oma. We konden
altijd op je rekenen. We zullen je missen.

Heden, vrijdag 12 januari, is vrij plotseling van ons
heengegaan onze mama

Alie Camperman

* 4 augustus 1938 † 12 januari 2007

Albrecht en Marit
Odin

Leny en Marcel
Mees, Cas, Noor

Correspondentieadres:
Raadhuisstraat 13
7251 AA  Vorden

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats-
gevonden.

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

Thijn
Nicolaas

17 januari 2007

Hij is geboren om 08.38 uur, weegt 4520 gram
en is 59 cm lang.

Dennis Spiegelenberg
en Renate Leisink
Niek

Lindeselaak 2
7234 TB Wichmond

Wilt u Thijn komen zien, bel dan even, 
anders slaapt hij misschien.
Telefoon 0575-441488



DE WERKPLAATS ACHTER DE
WINKEL IS ZIJN DOMEIN 
Daar repareert hij onder meer motor-
maaiers, kleine maaimachines, ket-
tingzagen, zeg maar alles wat met
tuingereedschap heeft te maken. Het
lassen van dingen, voor Bennie geen
enkel probleem. ‘Wat het ook is, het
maakt niets uit, als ik het maar met de
handen kan repareren’, zo zegt hij.
Bennie Lebbink is al van jongs af aan
opgegroeid met het bedrijf Barendsen.
Zegt hij: ‘ Ik ben officieel 40 jaar in
dienst, maar ik kom hier al vanaf mijn
7e jaar’, zo zegt Bennie onderwijl hij
koffie serveert. ‘Mijn vader Frans had
op het Hoge een naaimachinehandel.
Naaimachines, niets voor mij, boeide
mij totaal niet, ik ging liever naar de
smederij van Barendsen.

In de Kranenburg bezocht ik de lagere
school. In die jaren werd er, teneinde
de clubkas te spekken, door de voet-
balclub Ratti oud papier opgehaald.
We mochten toen van Barendsen de
‘stortekar’gebruiken. Die haalde ik op
en bracht hem weer terug. Ik was toen
eigenlijk niet meer uit de smederij
weg te slaan. 

Na schooltijd of op vrije dagen ging ik
daar altijd naar toe en mocht ik aller-
lei karweitjes doen. Erg leuk allemaal.
Na de lagere school ging ik naar de Leo
Stichting in Borculo om verder te stu-
deren in het vaak ‘metaal’. Een maand
voor ik 15 jaar werd was ik ‘afgestu-
deerd’ ( tot 15 jaar was men leerplich-
tig, red. )’zo zegt Bennie lachend.

Ik weet nog goed dat ik, daags nadat ik
de school had verlaten, bij het Nutsge-
bouw stond om te kijken welke film er
draaide ( het gebouw deed in die jaren
namelijk ook als bioscoop dienst, red.).
Plots stopte er een auto met Henk Ba-
rendsen achter het stuur. Zijn vader
Jan stapte uit en vroeg ‘wat doe jij
hier’? Ik vertelde hem dat ik van
school af was. ‘Kom straks even bij ons
langs’, zo zei Barendsen senior. Dezelf-
de dag, s’middags om half twee ben ik
officieel bij Barendsen in dienst getre-
den! Wat ik toen ging verdienen? Ik
weet het echt niet, vond ik ook niet be-
langrijk, ik vond het fijn dat ik mocht
werken. Wat ik wel belangrijk vond,
Jan Barendsen heeft mij de vele kneep-
jes van het vak bijgebracht. Senior was
een man die altijd precies zei waar het
op stond’, zo zegt Bennie Lebbink.

Vanaf het tijdstip van indiensttreding
heeft hij de gehele ontwikkeling van
het bedrijf Barendsen meegemaakt.
Bennie: ‘ Dat was in de beginjaren ko-
lenkachels plaatsen, kachels schoon-
maken, het wegbrengen van kolen en
petroleum. Op gegeven moment wer-
den de kolenkachels vervangen door
gaskachels. Toen brak het tijdperk aan
dat Barendsen naam maakte op het
gebied van het maken en plaatsen van
stalinrichtingen. Naast de grasmachi-
nes kwamen er motormaaiers in aller-
lei soorten op de markt. Het repareren
van motormaaiers, dat werk doe ik
nog steeds, minstens 150 op jaarbasis.
In de loop der jaren nam net als el-
ders, de werkdruk toe. De mensen

hebben tegenwoordig alleen maar
haast. Ik heb trouwens geen enkel pro-
bleem met welke werkdruk dan ook.
Het is maar hoe je daarmee omgaat.

Mensen vragen mij wel eens, veertig
jaar bij dezelfde baas, wilde je dan
nooit eens van baan veranderen? Ik
zeg dan altijd waarom zou ik? Ik heb
het hier prima naar de zin, veel afwis-
selend werk en ik denk dat ze bij Ba-
rendsen ook wel tevreden over mij
zijn. Door mijn jarenlange ervaring op
allerlei gebied weten ze precies wat zij
aan mij hebben’, zo zegt een tevreden
Bennie Lebbink. Behalve zijn baan bij
Barendsen, maakt hij zich ook al 33
jaar verdienstelijk bij de Vrijwillige
Vordense brandweer. Hij bekleedt
daar de functie van HBT pompbedien-
de. In de praktijk betekent dat tevens,
dat wanneer er onderhoud gepleegd
moet worden, dikwijls ook een beroep
op Bennie wordt gedaan. ‘We hebben
onlangs nog een tankwagen omge-
bouwd, prachtig om te doen’, zo
merkt hij op. 

In al die jaren heeft Bennie Lebbink
veel plezier beleefd aan het brand-
weerman zijn, al kan hij zich een paar
situaties met dodelijke afloop ook nog
helder voor de geest halen. ‘Gelukkig
kan ik die nare dingen gauw van mij
afzetten’, zo zegt Bennie. Ook is hij als
lid van de EHBO al twaalf jaar paraat
om bij diverse evenementen in het
dorp de helpende hand te bieden. Ver
weg op vakantie is aan Bennie niet be-
steed. Zijn stacaravan bij de Vlinder-
hoeve in Gorssel daar vertoeft hij in
zijn vrije tijd maar al te graag. Niet in
een luie stoel achterover leunen, oh
nee. Ook op de camping laat Bennie
Lebbink voortdurend, in positieve zin,
zijn handen wapperen. Echtgenote El-
ly en de kinderen Wendy, Ricardo en
Maikel weten er alles van: pa kan niet
stil zitten, hij moet altijd wat te doen
hebben. Bij Barendsen B.V. zijn ze
maar wat blij met deze medewerker
met zijn ‘gouden handen’!

Bennie Lebbink al 40 jaar lang bij
Barendsen de man met de 'gouden handen'!

Een opvallend raambiljet bij de ingang van het magazijn van Barendsen
B.V. aan de Zutphenseweg met de tekst: ‘ Bennie 40 jaar Trouwe Dienst en
bedankt voor je fantastische inzet’. Volgende week dinsdag 30 januari
biedt de directie van Barendsen de thans 55 jarige Bennie Lebbink in ho-
tel Bakker een receptie aan. Een receptie voor een man die door Henk Ba-
rendsen wordt omschreven als een medewerker met de ‘gouden handen’.
‘Wellicht een beetje overdreven?, zo vroegen we de jubilaris. Bennie: ‘ Ik
denk het eigenlijk niet, het moet nogal gek gaan wanneer ik iets niet kan
repareren. Zover ik mij kan herinneren heb ik altijd alle reparaties kun-
nen uitvoeren. Heeft ook met mijn karakter te maken, ik ben van nature
erg rustig en raak niet gauw in paniek’, zo zegt hij.

'De man met de gouden handen'.

De tocht voert de deelnemers ditmaal
richting de Wiersse, Ruurlo, Linde en
omgeving. Men kan tussen 8.30 en
10.00 uur starten bij het complex van
de voetbalvereniging Vorden aan de
Oude Zutphenseweg 11waar de rijders
zich na afloop ook kunnen douchen. 
Met kan kiezen uit twee afstanden te
weten 30 of 45 kilometer. De tocht is

volledig met pijlen uitgezet. Er zijn le-
den van de club onderweg om te zien
of alles goed verloopt. Ook is er een
serviceauto paraat om eventuele ge-
strande fietsers op te halen. Ook zijn
er EHBO posten. Op de controlepost
wordt bouillon en de ‘bekende’ ge-
haktballetjes verstrekt. In verband
met het afsluiten van een dagverzeke-
ring zijn er kosten voor deelname aan
de tocht.

Voor meer informatie kan men bellen
0575- 553586.

Kastelen veldtoertocht
Zondag 28 januari organiseert de
VRTC De Achtkastelenrijders de
tweede en tevens laatste veldtoer-
tocht van dit seizoen.

De PCOB afdeling Vorden houdt op
donderdag 25 januari as. te 14.30 uur
in het Stampertje de Jaarvergadering,
met jaarverslagen van secretaris en
penningmeester. Daarna zal de heer
Jaap van der Broek dia's vertonen van
Oud-Vorden. Vervolgens wordt een

aperitief genuttigd en daarna vindt de
jaarlijkse koffietafel plaats. Hiervoor
dient u zich vooraf op te geven bij de
heer J.Jeeninga (tel. 551640) of bij
mevr. G. Wullink (tel. 551796). Kom in
groten getale deze bijeenkomst bijwo-
nen.

PCOB-Jaarvergadering met
koffietafel

Woensdagavond 24 januari Jaarverga-
dering in de Herberg. Voor de pauze
het huishoudelijke gedeelte met alle
jaarverslagen en huldiging van Jubila-
rissen , bestuursverkiezing Aftredend

en herkiesbaar Jo Harmsen-KleinGel-
tink, aftredend en niet herkiesbaar
Riet Vruggink-Pardijs en Elly Teeuwen-
Oskam. De dames Jo Tieleman-Kamer-
man en Hanny Wichers-den Hoed zijn
bereid gevonden om deze plaatsen in
te vullen. Na de sluiting van de verga-
dering. Dit onderdeel is gewijzigd
door familieomstandigheden komt
niet de hr. GrootZevert. Maar de heer J.
te Brinke bakker geweest in Winters-
wijk-Miste met zijn programma "van
meel uit een zak tot brood en gebak".
Hij neemt ook zijn accordeon mee en
zingt liedjes daarbij.

N.B.v.P. vrouwen van nu wandelen 2007 in
De druk bezochte nieuwjaars-
middag van de N.B.v.P. waar Willy
Radstake vertelde over het Noaber-
wandelpad en dia's die zij liet zien
van die langafstandwandeling en
een tafel vol met informatie over an-
dere langeafstand wandelingen o.a.
Pieterpad, OostWestpad, Mergelrou-
te en het Maarten van Rossumpad.

Door deze verloting is het mogelijk
om deze middag een geheel gratis eve-

nement te organiseren voor de kinde-
ren, zoals een optocht, met de nieuwe
Prins en Adjudant, onder leiding van
"de Schaddestekkers" uit Ruurlo, met
aansluitend een kindertheater, "thea-
ter Fiets" uit Holten, en is tijdens deze
voorstelling het drinken en een snoep-
zakje met een frietbon geheel gratis.

De vrijwilligers van Kranenburgs Car-
naval gaan de zaterdagen 27 Januari
en 3 februari op pad om de loten te
verkopen, 27 januari in en rond Kra-
nenburg en 3 februari in het dorp. 

U zult zien op deze dagen kunt u niet
om Kranenburgs Carnaval heen.

Loterij Kranenburgs Carnaval
Zoals de laatste jaren te doen ge-
bruikelijk organiseert ook dit jaar
weer de Stichting Kranenburgs
Carnaval een verloting tbv. de gro-
te kindermiddag op 18 februari.

VISIE 2007
De grote lijnen die wij vorig jaar
schetsten, blijken voor verreweg het
belangrijkste deel uitgekomen te zijn.
De wereldeconomie heeft een grote
groei laten zien en door oplopende
inflatie in de Verenigde Staten zijn de
lange rentes in zowel de VS als in Euro-
land gestegen. Aandelen zijn bedui-
dend aantrekkelijker geweest dat obli-
gaties. Wij hadden een voorkeur voor
groeiaandelen, maar dat is niet te-
recht geweest. 

VERWACHTINGEN
Hoewel onze voorspelling van decem-
ber 2005 voor de eindstand van de
AEX tot de meest optimistische onder
de Nederlandse effectenhuizen be-
hoorde, blijkt dat onze raming van
460-485 toch te voorzichtig was. Op dit
moment noteert de AEX tussen de
490-500. 
Voor eind 2007 verwachten wij een
AEX van 540-560 punten.  De groei van
de wereldeconomie zal in 2007 wat la-
ger liggen dan in 2006 maar het alge-
meen economisch beeld blijft positief.
De scherpste vertraging verwachten
wij in de VS. Aandelen blijven de aan-
trekkelijkste beleggingscategorie van-
wege het milde renteklimaat, de im-
puls van fusies en overnames en de re-
delijke waardering. 

De huidige waardering van aandelen
belemmert een verdere stijging van
aandelenkoersen in 2007 niet. Een
koers/winst verhouding van 15 keer de
verwachte winst in de komende
twaalf maanden is vrij normaal. De
winstgroei neemt af, maar daar staat
een gunstig renteklimaat tegenover.
De fusie- en overnamegolf blijft een
steun in de rug voor de aandelen-
markten. 

GROEIMARKTEN
Opkomende markten hebben goede
vooruitzichten. De grootste economie
van de opkomende markten is China.
Vlak voor de Olympische Spelen is een

significante groeivertraging onwaar-
schijnlijk. Zwaargewicht India heeft
ook goede vooruitzichten, hier ver-
snelt de groei momenteel zelfs. 

Ook de gemiddelde koers-/winstver-
houding van opkomende markten is
erg laag, zeker met het oog op het ho-
ge winstgroeipotentieel. Wij voorzien
een koers-/winstexpansie in 2007 om-
dat het besef in de markt zal doordrin-
gen dat het risicoprofiel van onderne-
mingen verbeterd is. Daardoor ver-
slaan opkomende markten de bredere
markt in 2007. 

Brazilië is favoriet binnen opkomende
markten. Het land staat er fundamen-
teel goed voor en profiteert van de
hoogblijvende grondstofprijzen. Dit
leidt tot een toenemende vraag van de
kredietverlening en een forse winst-
groei van de banken. De waardering
van Braziliaanse aandelen is zeer laag
met een koers-/winstverhouding van 8
keer de verwachte winst. Andere lan-
den in Latijns Amerika laten ook een
sterke fundamentele ontwikkeling
zien. 

Veel succes in het nieuwe beleggings-
jaar 2007. 

Bron: Iris Research

Voor nadere informatie: 
Rabobank Achterhoek-Noord, af-
deling beleggingen, (0575) 558 470
v.l.n.r.: Ronald Kolkman, Henk
Kreeftenberg, Simon van Leeu-
wen, Rob Jonker en Martijn Mos-
sink.



De overige winnaars kregen de CD van
deze musical. Het afgelopen jaar wer-
den ook al 28 Vordenaren in het zon-
netje gezet middels gratis kaarten

voor de afgelopen 2 edities van Night
of the Proms Music en de musical
"Beauty and the Beast. Al deze kaarten
waren inclusief drankjes en lopend

buffet, waarbij de kaarten van de
Night of the proms zelfs extra een ca-
deau-pakket opleverde van 75 euro.
Het leverde een onvergetelijke avond
op. Ook werden er nog een diner-bon
van 150 euro en een Centerparcs-bon
van 500 euro weggegeven. De aanko-
mende zomer kunnen klanten van
Plaza Vorden kaarten winnen van de
musical "The Wizz ".

Voor musicals , muziekconcerten en diners

Plaza Vorden geeft 32 kaarten weg

Deze week ontvingen Marleen Wensink en Lisanne Westerneng samen 4
kaarten voor de  musical "ANNIE ". Ze hadden allebei meegedaan met de
kleurplaatactie van Plaza Vorden, en hadden zo goed hun best gedaan ,
dat ze werden beloond met 4 kaarten van de op dit moment zeer populai-
re musical "ANNIE ", die zich afspeelt in het Efteling-theater.

Reiki is een krachtige, liefdevolle ener-
gie die je niet kunt sturen of belnvloe-
den. Door jezelf (of een ander) Reiki te
geven wordt het zelfgenezend vermo-
gen van het lichaam gestimuleerd.
Met als direct gevolg een diep gevoel
van ontspanning. Door regelmatig te
behandelen wordt je weerstand en vi-
taliteit vergroot. Reiki ondersteunt bij
allerlei soorten van klachten. 

Het bestrijdt niet alleen symptomen,
maar bereikt ook de oorzaak. Boven-
dien gaat Reiki zeer goed samen met
reguliere medische behandelingen,
maar komt nooit in de plaats daarvan! 

Iedereen kan Reiki leren. Voor een cur-
sus Reiki heb je geen speciale voorken-
nis of vaardigheden nodig. Ook je op-
leidingsniveau speelt geen rol. "Ik ben
in opleiding om Reikimaster te wor-
den. Het is mijn grootste wens om an-
deren kennis te mogen laten maken

met Reiki en hopelijk gaan zij net zo
enthousiast met Reiki aan de slag als
ik. Ik organiseer 22, 23 en 24 maart
2007 (2 avonden en op zaterdag de he-
le dag) een Reiki-1-cursus bij mij aan
huis, die door Jan van 't Veen, mijn op-
leidend Reikimaster wordt verzorgd. 

In de maand mei volgt de afronding
van mijn opleiding tot Reikimaster en
daarna verzorg ik, geheel volgens de
traditie, mijn allereerste "eigen" Reiki-
cursus samen met Lia van 't Veen op 7,
8 en 9 juni 2007 (2 avonden en op za-
terdag de hele dag).", aldus Rianne
Leijten. 

Heb je vragen of wil je gewoon wat
meer informatie over Reiki? Kom dan
naar de informatieavond op 6 februari
a.s. 

Vanaf 19.45 uur staat er koffie en/of
thee klaar en beantwoord ze graag al
je vragen. Iedereen die zich op deze in-
formatieavond aanmeldt voor een Rei-
kibehandeling krijgt 10% korting.
Graag vooraf aanmelden per telefoon
bij Rianne Leijten (Reikimaster-stu-
dent), Smidsstraat 13 te Vorden, tel.
0575-553528 (na 18.00 uur) of stuur
een e-mail naar: info@reiki-vorden.nl

Reikicursus in Vorden
Reiki komt uit Japan en betekent
Universele Levensenergie. Deze le-
vensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziek-
tes of problemen kunnen ont-
staan.

UITSLAGEN FLASH
Drie teams kwamen de afgelopen
week ik actie.

Mixed team
Het mixed-team speelde woensdag
een uitwedstrijd tegen Grol in Groen-
lo. Grol beschikte over twee sterke he-
ren. Peter van Dijk en Robert Kater
kwamen er niet aan te pas. Na de he-
renenkels stond het 2-0 voor Grol. Ge-
lukkig wisten Marian te Riele en Mari-
an Hulshof hun enkelspel wel te win-
nen. De dubbelspelen gaven een zelf-
de beeld. De heren verloren en de da-
mes wonnen. Het kwam weer op de
mixen aan. Peter van Dijk en Marian te
Riele wisten te winnen. Het tweede
mixed-spel ging helaas verloren. 
Grol - Flash  4-4.

Recreantenteam
Het team van Phido was toch met de
storm vanuit Doetinchem naar Vor-
den gekomen. Frans van Gils en Theo
Huntink wisten beiden hun enkelspel
te winnen. De beide damesenkelspe-

len gingen echter verloren. De heren
wonnen ook het dubbelspel en ook
hier verloren de dames. In de mixen
werd alles gegeven met name door
Beppie Menkveld en Apsie van Dijk. Zij
wilden toch allebei een partij winnen
en dat lukte aan de zijde van hun he-
ren. Daardoor werd de wedstrijd dus
nipt gewonnen. 
Flash - Phido  5-3.

Jeugdteam
Met invaller Bastiaan Vroomans voor
Carlos Waenink toog het jeugdteam
afgelopen zaterdag naar Aalten om te-
gen Shuttle-Up te spelen. Erik van Hof-
fen en Ilse van Dijk wisten hun enkel-
spel te winnen. Bastiaan en Vera Vel-
horst verloren. Bij de dubbelspelen
werd er hard geknokt. De heren verlo-
ren helaas net terwijl Ilse en Vera iets
sterker waren dan hun tegenstand-
sters. Daarna werd er één mixedspel
verloren en één gewonnen. Gelet op
de goede klassering die het team in-
neemt was het jammer dat er werd ge-
lijk gespeeld. 
Shuttle-Up - Flash  4-4.

B a d m i n t o n

DASH 

Zaterdag 20 januari uitslagen
V.C.V. JC1 - Dash JC1 0-4
Willems-Gemini MC2 - Dash MC2 4-0
Favorita MC1 - Dash MC1 
Dash circ. 1 - Dynamo 1 0-4
Dash circ. 3 - Tornax 2 0-4
Dash MA1 - Dynamo Neede MA1 2-3
Dash MB1 - Dash MB2 4-0
Dash D4 - Vios Beltrum D2 4-0
Dash D2 - Dash D1 0-4

Dash D3 - Vios Beltrum D1 1-3
Dash D6 - Labyellov D4 3-2
Dash H1 - BVC'73 H1 3-2

Donderdag 25 januari       
21.00 Longa '59  D3 - Dash D2

Vrijdag 26 januari       
19.30 KSV D1 - Dash D1

Zaterdag 27 januari
13.30 Vios Eefde D2 - Dash D4

15.15 Vios Eefde D1 - Dash D3
10.00 Dash 2 - Overa 1
10.00 Dash 3 - Dynamo 4
11.30 Dash MB1 - DOC St.Orion MB1
11.30 Dash MB2 - V.C.V. MB1
13.00 Dash JC1 - Smash '68 JC1
13.00 Dash MC1 - Dijkman WSV MC1
15.00 Dash H2 - Guv Greven Bovo H5
15.00 Dash MA1 - Greven Bovo MA2
17.00 Dash D5 - Guv Greven Bovo D4
17.00 Dash D6 - Rohda D2
17.00 Dash H1 - Tornax H1

Vo l l e y b a l

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
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In Vorden is de muziek-cultuur groei-
ende. Veel bands, muzikanten, en
sinds het jaarlijkse songfestival ook
veel dorpelingen die zonder gene voor
een volle tent staan te zingen. 3 Vor-
dense muzikanten, Stef Woestenenk,
Arjan Klein Geltink en Ard Schouten
hebben samen het idee bedacht om
hun grootste passie eens midden in 't
Olde Lettink te laten plaatsvinden. 

Passie: Gewoon een huiskamer, een
bankstel een tafel en een kratje bier;
akoestische gitaren en dan samen
liedjes zingen van  gezamenlijke hel-
den. Ze hebben alledrie wel een totaal
verschillende muziekachtergrond,
maar ze delen dezelfde roots. Beatles,
Stones, Drifters, Faces, CCR, Eagles etc.
Als  deze 3 er samen nou zo van genie-

ten, waarom dan niet midden in de
kroeg anderen mee laten genieten?  
Het is de ultieme gelegenheid om te
kijken of Vorden klaar is om uit het
hart mee te zingen met alle mooie
liedjes. Ben jij nou diegene die bij het
kampvuur altijd het hardst staat mee
te gillen met de gitarist, dan wordt dit
jouw avond! 

Muziek zoals het in beginsel bedoeld
is: pretentieloos en pure beleving. Om-
dat het in de 'huiskamer' plaats vindt
en - en passant - ook nog Stefs verjaar-
dag is, is de entree vrij. Maar als de
kroeg vol is, dan is de kroeg ook echt
vol. Lokatie: 't Olde Lettink, Vorden. za-
terdag 3 februari, vanaf 21.30 uur.
Stembanden meebrengen! Info: 0575-
554001.

Bank-stel nodigt meezingers
uit bij huiskamersessie: 
3 februari bij 't Olde Lettink

Ooit in een Ierse kroeg geweest en daar de dampende liquoreuze sfeer ge-
proefd, doorspekt met hartstochtelijk zingen van de cafe-bezoekers?
Waar de klank van de gitaar bij het volk het zelfde effect heeft als een
rooie lap op een stier. Waar de waard uit volle borst de Wild Rover staat te
brullen.

Thema van de excursies waren beide
van dezelfde strekking: Het onderhoud
en de veiligheid van de motorketting-
zaag. Er werd door cursusleider Martin
Brilman ingegaan op zaken als bouw,
werking en het onderhoud van de mo-
torkettingzaag, veiligheidsvoorzienin-
gen en persoonlijke beschermingsmid-
delen. Zelf konden de vierdejaars leer-
lingen aan het werk om de motorket-
tingzagen bedrijfsklaar te maken.Ger-
rit Drenten en Arend-Jan Menkveld van
de vakrichting Groen hebben deze ex-
cursie georganiseerd in samenwerking
met Gerrit Rouwenhorst. Gerrit Dren-
ten: "Het is toch hartstikke mooi om 'de
boer op te gaan!' Er zijn praktijkhande-
lingen die je gewoonweg op school niet
kunt simuleren. Daarom zijn wij

enorm blij dat bedrijven als Rouwen-
horst bos & tuinmachines de deuren
openstellen voor onze leerlingen." Ger-
rit Drenten: "Vorig jaar zijn we als va-
krichting Groen compleet anders gaan
werken. De leerlingen werken nu op
verschillende werkplekken met modu-
les. De vakgroep heeft deze modules
zelf ontwikkeld en kunnen oneindig
worden uitgebreid. Hierdoor kunnen
we meer inspelen op de mogelijkheden
én interesses van onze leerlingen. De
werkplekkenstructuur maakt het mo-
gelijk om meer persoonlijke aandacht
te geven. Al onze leerlingen krijgen nu
een brede basis. Daarnaast is er veel
ruimte voor persoonlijke interesse.
Ook hebben onze leerlingen een vaste
stagedag opgenomen gekregen in het

lesrooster. Door een compleet pro-
gramma aan te bieden kunnen onze
leerlingen met hun VMBO-Groen diplo-
ma doorstromen naar alle takken bin-
nen het MBO!"De komende periode be-
zoeken de leerlingen van de vakrich-
ting Groen niet alleen diverse agrari-
sche bedrijven, maar ook o.a. een revi-
siebedrijf en een metaalbedrijf. Arend-
Jan Menkveld hierover: "De naam
"Landbouwbreed" zegt 't al. We bieden
veel meer aan dan alleen maar land-
bouwvakken. Ook volgen onze leerlin-
gen bijvoorbeeld een fors aantal modu-
les techniek waaronder motorentech-
niek, hydrauliek/pneumatiek, installa-
tietechniek, lassen, metaalbewerking
etc." Vrijdag 9 februari (19.00u - 21.00 u)
en zaterdag 10 februari (09.30u -
12.30u) houdt 't Beeckland open huis.
U bent van harte welkom op zowel lo-
catie aan het Hoge 41 (hoofdgebouw)
als Nieuwstad 49 (praktijkgebouw) in
Vorden. Voor meer informatie kunt u
bellen met: 0575-551155.

Succesvolle excursies voor 't Beeckland

Maandag 15 januari jl. heeft de afdeling Groen van Ulenhof College, loca-
tie 't Beeckland in Vorden, in samenwerking met Rouwenhorst bos & tuin-
machines in Barchem, een tweetal excursies georganiseerd. Veertien
VMBO-leerlingen namen deel aan de excursies. Allen ontvingen na afloop
het certificaat "veiligheid en onderhoud motorkettingzaag".

De eerste groep leerlingen van 't Beeckland krijgen het certificaat "veiligheid en onderhoud motorkettingzaag".

Op zondagmorgen starten 3 verenigin-
gen voor hun eigen kampioenschap.
de ETP Zutphen, de Zwaluwen Deven-
ter en de R.T.V.Vierakker/Wichmond
het waren zwaar bevochten wedstrij-
den in de blubber en op het spek glad-
de parcour. Bij de R.T.V. was Richard
Sleumer uit Vorden veruit de beste hij
reed snel weg van de rest en kwam
met 20 seconden voorsprong op Mar-
tin Weijers uit s 'Herenberg als eerst
over de meet, de neo veteraan Peter
Makkink uit Hengelo maakte de top
drie compleet de Wichmondse vete-

raan Rudi Peters werd vierde voor de
jonge Vordense renner Jeroen Borgon-
jen hij laat momenteel zien dat hij
ook in het veld dit jaar weer veel ge-
leerd heeft. Na afloop werden de prij-
zen uitgereikt bij de family Pardijs op
de deel, dit alles gebeurde onder het
genot van koffie met cake. A.s. week-
end gaan er vele R.T.V.ers naar Hoogle-
de Belgie om clubgenoot Thijs v Ame-
rongen aantemoedigen hij moet zater-
dag starten bij de categorie Neo's met
een plaats bij de eerste tien zijn ze bij
de wielerclub al zeer tevreden. Thijs v
Amerongen reed in Hoogerheide (Bra-
bant) hij had een mindere dag en werd
daar uiteindelijk 17e, een week goed
herstellen en dan hopelijk een goede
W.K. is nu het volgende streven van v
Amerongen. De W.K. is rechtstreeks te
zien op de Belgische televisie zij zen-
den al deze wedstrijden uit.

R.T.V. Vierakker/Wichmond
rijdt clubkampioenschap
veldrijden
Zondag 21 Januari werd op het
landgoed "Kamphuizen"de jaar-
lijkse clubkampioenschappen ver-
reden, de zaterdag vooraf moest er
veel werk verzet worden door de
storm moesten er vele bomen en
takken van het parcour gehaald
worden.

16 februari 2007. Maalstroom. Mix van
muziekstijlen uit alle hoeken van Eu-
ropa. Aanvang 20.15 uur. Locatie Kul-
turhus, Nieuweweg 5 te Ruurlo.

24 maart 2007. Klezmer string trio
o.l.v. Monique Lansdorp. Aanvang
20.15 uur. Locatie: Orangerie, Stapel-
dijk 1 te Ruurlo.

30 april 2007. Oranje concert in sa-
menwerking met de Oranjevereniging

met het duo Davydov (cello) - Fanning
(piano). Locatie: Orangerie, Stapeldijk
1 te Ruurlo. Kamermuziek met wer-
ken van Janacek, Debussy e.a. Aan-
vang 15.00 uur tot 17.00 uur.

Vrije bijdrage. Toegangskaarten zijn
verkrijgbaar bij Alex schoenmode,
Dorpsstraat 21 en bloemenmagazijn
Groot Jebbink, Dorpsstraat 57 te Ruur-
lo en kunnen gereserveerd worden via
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

Voorstellingen KKR in 
voorjaar 2007
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Zonder warken toch an de kost
kommen en liefst nog royaal ok, dat
is een stillen wens van vulle men-
sen. In het verleden dacht een be-
paalt soort jongk volk an een bij-
standsuutkering en dan leuke din-
gen doen. Iej gaot argens een olde
fabriek of een kantoor kraken en
dan met een heel stel soortgenoten
d’r ne gezellige boel van maken. On-
dertussen heden de kranten lea-
zend, geleuf ik neet dat het hier in
ons Bronckhorst zo gemakkelijk
geet. In Amsterdam zal dat mis-
schien better lukken. Maor no bun
ik toch wel nieuwsgierig ho of de ge-
meente Bronckhorst dat in Hoog
Keppel oplost. In de olde patat fa-
briek van de Aviko bunt ze begon-
nen met een mooi feest. Een illegale
houseparty. Die hele fabriek naoder-
hand kraken? Dat steet zo in de
krante. De politie hef neet innegrep-
ne. Ze wilt eerst met de petat fa-
briek in overleg. Is onzen burge-
meister misschien ok gevraogd biej
dat krakers starters feest? Dat is
toch ons hoofd van de politie en
best wel in, veur een niej creatief
toeristen gebeurn. En wat veur volk
is dat, dat krakers volk? Bunt dat
misschien toeristen? Of is het eigen
volk van Bronckhorst? Arme drom-
mels die gin huushuur kunt beta-
len? Komt ze straks met ne foto’s in
de krante at ze in onze gemeente ne

moderne voedselbanke begint. Da-
or is wel plaatse veur opslag in die
olde fabriek en misschien hebt ze
wel is petat of chips die an de olde
kante bunt. De krante schrif, ‘ze
plaatsten auto’s en caravans op het
terrein’. Dus denk ik biej mie zelf
dat bunt gin arme drommels. Ze
hebt geld um in ne auto te kom-
men, ze woont in een caravan en ze
holt nog genog in de knippe umme
feest te viern. Zonne illegale house-
party wat is dat toch veur een feest?
In de Baron zien tied was ne boern
brulfte biej Derk en Miena op de
delle, achter ’t hoes met de harmo-
nica d’r biej, prachtig. Jan van d’n
Dreiumme, de spulleman, maakten
er een mooi feest van. Een paar jaor
terugge waarn d’r nog wel is feesten
in boern schuurn. Dat is afgelopen
want de poltitie is d’r te rap biej. Het
jonge volk geet dan liever met de
borrelbus naor Markelo, Grolle of
Varseveld. Zollen ze van de bijstand
trekken die arme krakers in Hoog
Keppel? Zollen het misschien arme
drommels wezzen uut Zutphen
Arnhem of Nijmegen die gin huur
kunt betalen? Misschien warkloos?
Dan mot ze biej onzen wetholder
Dic Nas op de koffie. Die zal met
zachte hand wel een oplossing we-
ten. Het reintegratiebeleid van onze
gemeente Bronckhorst is prachtig
gelukt. Wie hebt in Bronckhorst

maor 169 bijstandstrekkers. Dat is
merakels weinig in een gemeente
met 38.000 inwoners. De Delta en
Wedeo bunt belangrieke hulp in-
stellingen. De Baron zag tegelieke in
de krante dat er groot gebrek is an
jonge honde. Ja, dat er vulle geld
verdiend kan worden met dizze fok-
kerieje Dat ze d’r niks an kunt
doon, dat ze met auto’s vol uut Oost
Europa hier op an komt. Ja jonge
honde hebt nog gin spraak proble-
men. Die hooft nog gin inburge-
rings cursus te volgen. Misschien
kunt die arme drommels , de kra-
kers, in die grote olde patat fabriek,
wel een honde en katten fok bedrief
opzetten? Met begeleiding van ge-
meente warkers kriegt ze ze dan te-
gelieke uut de bijstand. Dat is een
sosiaal wark. Lieve honden bunt er
te weing daor is gebrek an. Een
hond is trouw die lup oew neet weg
ai ruzie kriegt met de vrouwe en
ruilt oew neet veur ne’n andern..Ok
neet ai old en stief en lelk en brek-
haftig wordt. Ze mot dan tegelieke
wel cursussen geven. ‘Hoe krijg ik
een gehoorzame lieve zindelijke
hond’. De dierenbescherming zal
d’r zich graag met volle kracht ach-
ter zetten. Dan bunt die jonge hon-
de en katten uut oost europa hier
neet mear neudig.

De Baron van Bronckhorst



Brandwonden veroorzaken 
vaak ontsierende littekens, met
alle lichamelijke en psychische
gevolgen van dien. Om de
slachtoffers te helpen in hun
strijd tegen die littekens, blijft
er veel geld nodig voor o.a.

nazorg en onderzoek.

Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
tel. (0251) 27 55 55
www.brandwonden.nl

Steun die strijd!
Giro 20 21 22

Bank 70 70 6430 

Steun de strijd
tegen littekens!

Dit noemen 
we pas 
opruimen!

Totale
wintercollectie

Dames-, Heren- en
Nachtkleding

deze week
tot

60%
KORTING

Troelstralaan 39-43, Zutphen, Telefoon (0575) 52 60 80, www.duthlerzutphen.nl
(v.a. ziekenhuis ri. De Stoven - rotonde rechts - 2e str. links) 

Stormschade?
Bel ACACIA BOOMZORG
voor snoei geknakte takken,
opruimen, kappen. Ook advies
over veiligheid van uw bomen.
05755 55 50 78 Ruurloseweg 81b Vorden

Wakker 
liggen van

de prijs 
van een

goede 
boxspring?

De Norma Timeless Elektrisch en Timeless Vlak.
Uitzonderlijke kwaliteit. Met maar liefst € 1.200,- 
jubileumkorting! Da’s pas echt lekker slapen...

Norma Timeless is de meest gevraagde boxspring-
combinatie van Nederland. Behaaglijk, degelijk,
comfortabel, echt een kwaliteitssensatie. U krijgt
hem inclusief topper. Stap eens bij ons binnen.

Nu 
met € 1.200,-

jubileum-
korting

TIMELESS
ELEKTRISCH 

VOLAUTOMATISCHE
BOXSPRING 180 x200 CM

NORMAAL € 4.698,- NU

HELE SET, INCL. TOPPERS,
EXCL. DE HOCKERS

€ 3.498,-*

DE WONERIJ

Groenloseweg 9, Ruurlo 0573 - 45 12 39

www.wonerij.nl

Compleet in sfeervol wonen

NIEUW IN
WARNSVELD

Vanaf
zaterdag

27 januari
geopend van

16.00-22.30 uur

(Voorheen de Boggelaar)

• Kegelbanen
• 250 zitplaatsen

• Eigen parkeergelegenheid
• Zeer geschikt voor al uw feesten

• Dagelijks open van 16.00 tot 22.30 uur

Vordenseweg 32, tel. (0575) 55 14 26www.wokmaxis.nl

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij

Uitgeverij

Ontwerp en lay-out

Printing on demand

Stansen/verpakkingen

Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net

Krachtpitter
stevig, mals 
en gezond

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 27 januari.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

NU VAN 2,50 VOOR € 2.25 

ONTBIJTKOEK

NU    voor € 1.95 

WENER APPELTAART

NU    voor € 5.95 

RIJSTEVLAAI
GROOT nu voor €10.05

KLEIN nu voor €     6.45



Wanneer het in de wedstrijd wat te-
genzit en je hebt keihard gewerkt, dan
is het soms best wel balen, maar goed
dat weet je. Vergeleken bij vorig sei-
zoen op kunstijs, zit het dit seizoen be-
hoorlijk tegen en dan geeft zo’n zege
van Cédric toch wel weer een goed ge-
voel. In feite wisten wij bij de aanvang
van het schaatsseizoen op voorhand al
dat het thans wat minder zou zijn. Vo-
rig jaar viel het dubbeltje goed, Cédric
won de Essent Cup, won de Zesdaagse
en Arjan Smit werd in Den Haag Ne-
derlands kampioen op kunstijs. Alles
viel toen op zijn plaats. Dit seizoen
gaat het dus duidelijk minder. Nog on-
langs kregen we als ploeg een afknap-
per van jewelste.

Cédric Michaud leek de Zesdaagse
winnend af te sluiten, toen hij door
een collega werd afgesneden met als
gevolg een flinke valpartij en weg
overwinning. En het ging zo lekker en
konden Erik en ik veel voor Cédric
doen. Op het moment dat het dan
toch misgaat krijg je een geweldige
domper en rij je daarna echt een paar
wedstrijden wat doelloos rond. Inmid-
dels hebben we als ploeg de draad
weer opgepakt. Wat mij zelf betreft,
desondanks toch nog een positief as-
pect. Tijdens de NK heb ik goed gere-
den en werd ik 17e. Ik voel mij dit sei-
zoen ook sterker. Er zijn wedstrijden
geweest waarbij ik een aantal keren tij-
dens een achtervolging de snelste ron-
de heb gereden’, zo zegt Arjan.

In het gememoreerde telefoongesprek
tussen Arjan Mombarg en Cédric Mi-
chaud ging het ook over een ander on-

derwerp: marathonschaatsen in Zwe-
den en op de Weissensee in Oostenrijk.
Voor alle marathonschaatsers nog al-
tijd het neusje van de zalm, schaatsen
op natuurijs. ‘ Daar verheugen we ons
al maanden op: twee wedstrijden in
Borlänge in Zweden (100 en 150 kilo-
meter). Zaterdag 27 januari 80 kilome-
ter Weissensee Cup, maandag 29 ja-
nuari criterium van 40 kilometer,
woensdag 31 januari 100 kilometer
Open Nederlands kampioenschap,
donderdag 1 februari ploegentijdrit en
als klap op de vuurpijl op zaterdag 3 fe-
bruari de alternatieve Elfstedentocht
op de Weissensee (200 kilometer).

Wanneer ik tijdens één van deze wed-
strijden op het podium kom, ben ik
dik tevreden. Vorig jaar won ik de
Weissensee Cup en het jaar daarvoor
werd ik derde tijdens de wedstrijd over
100 kilometer’, zo weet Arjan zich nog
al te graag te herinneren. Afgelopen
seizoen werd het voor de Nefit- ploeg
daarentegen flink balen in Oostenrijk.
Met een goede eindklassering voor Ar-
jan Smit in het vooruitzicht gingen al-
le rijders van de Nefit-ploeg in de slot-
fase keihard onderuit. 

Arjan Mombarg: ‘Daarmee vergeleken
kunnen we het de komende week al-
leen maar beter doen. Voor mij zelf
hoop ik op een wat ‘vrijere rol’ binnen
de ploeg. Dat hangt natuurlijk wel he-
lemaal van het wedstrijdverloop af.

Ik denk dat wij net als anders allemaal
onbevangen de wedstrijden zullen in-
gaan. En naarmate de race verloopt
moet er bekeken worden wie zich wel
en zich niet goed voelt en wie op dat
moment voor wie gaat rijden. Eén
ding is duidelijk, bij elke ontsnapping
moet er een rijder van onze ploeg
mee’, zo zegt Arjan Mombarg. Zoals
bekend zijn de wedstrijden op de Weis-
sensee geen races voor ‘doetjes’. Een
goede mentaliteit, tegenslagen kun-
nen overwinnen en flink kunnen af-
zien, dat is wat er van de schaatsers
verwacht wordt. Arjan: ‘ Je gelooft het
misschien niet, maar vorige week heb-
ben we een paar keer flink op skeelers
getraind. We zijn met de gehele ploeg
in Loozen (woonplaats Erik Hulze-
bosch, red.) bij elkaar gekomen. Van
daaruit hebben we in storm, regen en
een absurde windkracht een paar trai-
ningen van 70 kilometer richting
Duitsland afgewerkt.

Dat was inderdaad flink afzien, maar
je merkt het gewoon dat je er sterker
van wordt’. De overgang van skeeleren
naar schaatsen of andersom, Arjan
Mombarg heeft er geen enkele moeite
mee. Vorig jaar heb ik op 16 september
de laatste skeelerwedstrijd gereden,
een dag later op 17 september was de
eerste training op de schaatsbaan in
Erfurt. 
Maar nu eerst de komende dagen als
‘hoofdmoot’ schaatsen op natuurijs,
daarna nog enkele wedstrijden in Ne-
derland op de kunstijsbanen. Vervol-
gens in maart de schaatsen naar de
zolder en in dezelfde week beginnen
met de training voor het skeelersei-
zoen’, zo zegt Arjan Mombarg.

'Eindelijk schaatsen op natuurijs'

Arjan Mombarg hoopt op de

Weissensee in Oostenrijk te stunten

Het gesprek met Arjan Mombarg
werd maandagmorgen plotseling
onderbroken door een rinkelende
telefoon. Cédric Michaud aan de
lijn. Hij had juist een dag eerder in
Haarlem de ‘Essent Driedaagse’ op
zijn naam geschreven en wilde
daarover nog even met zijn ploeg-
makker Arjan Mombarg napraten.
Deze driedaagse die in Groningen,
Heerenveen en afsluitend in Haar-
lem werd verreden ging per dag
over twee manches van gemiddeld
65 kilometer. Cédric wilde zijn
ploegmaat nog even bedanken
voor diens ondersteuning. Arjan
Mombarg: ‘ we hebben inderdaad
flink moeten buffelen, tempo hoog
houden maar toch veelal gaten
moeten dichtrijden. Dat is nu één-
maal ook mijn taak, samen met
Erik Hulzebosch in dienst rijden
van Cédric Michaud en Arjan Smit.

Arjan vorig jaar winnaar Weissensee Cup

Een prachtig gezicht: wit shirt, ro-
de broek, witte schoenen en een
grote strohoed op: Hans Krabben-
borg als gast- en solozanger, tij-
dens het Nieuwjaarsconcert van de
muziekvereniging Concordia zon-
dagmiddag in een bomvolle zaal
van het dorpscentrum. ‘De cultuur
van ons orkest (Kasbendjen) en van
dit orkest (Concordia) is heel erg
verschillend. Mien moeder is mien
grootste fan en die hef tegen mien
e’zegd dat ik hier vandage samen
met Concordia voor jullie mot zin-
gen. En mensen, allemaol met
doen, Maestro zet maor in’, zo
sprak Hans Krabbenborg om ver-
volgens uit volle borst het lied van
‘Maas en Waal’ en ‘Jan Klaassen, de
trompetter’ aan te heffen.

‘Het völt mien met’, zo sprak Hans na-
dien. Ik stel veur om in de toekomst
nog een keertje samen te spöllen, Kas-
bendjen en Concordia’, aldus Hans
Krabbenborg die behalve applaus uit
de zaal ook een staande ovatie kreeg
van het orkest. Toen voorzitter Mark
Heuvelink hem na afloop bloemen
aanbood zei deze erbij : ‘Geef die bloe-
men maar aan je moeder. Zij heeft een
goed besluit genomen door jou te ad-
viseren hier vandaag mee te doen’, al-
dus de Concordia- voorzitter die in
zijn openingswoord leden van zuster-
verenigingen, waaronder diverse le-
den van Sursum Concordia kon be-
groeten.

Jarenlang was Hugo Klein Severt diri-
gent van muziekvereniging Concor-
dia. Tijdens het voorjaarsconcert in

mei jongstleden nam hij afscheid.
Sinds oktober heeft deze Vordense
muziekvereniging in de persoon van
Berjan Morsink een nieuwe dirigent.
Vanaf dat tijdstip zijn orkest en diri-
gent keihard aan de slag gegaan om
tijdens het Nieuwjaarsconcert goed
voor de dag te komen. Wellicht wat
nieuwsgierig naar deze ‘wisseling van
de wacht’ was de zaal van het dorps-
centrum zondagmorgen tjokvol. Het
publiek kon na afloop tevreden huis-
waarts keren want Concordia maakte
er een leuk muzikaal gebeuren van
met voor de pauze het wat zwaardere
werk en na de pauze muziek van een
luchtig gehalte.

Traditioneel werd begonnen met het
nummer ‘Uren, dagen, maanden’,
waarna het orkest vervolgde met ‘In-
trada Festivo’, een feestelijke ope-
ningsfanfare waarbij slagwerk en
trompet de boventoon voerden. Een
indrukwekkend nummer was toch
wel de ‘Ouverture to a New Age’, met
solopartijen door de klarinetgroep.
Het programma voor de pauze werd
afgesloten met Ierse muziek, in een
bewerking van Frank Bernaerts geti-
teld ‘Lord of the Dance’, met daarin
Keltische dansmuziek. Een klaterend
applaus van de zaal voor het spelen
van dit muziekstuk.

Tijdens dit Nieuwjaarsconcert zowel
voor- als na de pauze een optreden van
de drumband onder leiding van Mike
de Geest. Het werd een wervelende
show met in het nummer ‘Muziek-
theater’, slagwerkmuziek door de eeu-
wen heen. De drummers lieten horen

dat er in het ‘stenen tijdperk’ best wel
met keien gedrumd kon worden. Ook
ritmisch handgeklap vormde onder-
deel van het optreden van de drum-
band, die bovendien nog enkele mar-
sen speelde. Het orkest opende het
tweede gedeelte van het concert met
het nummer ‘Floris’, waarbij de ha-
chelijke avonturen van Floris (Rutger
Hauer) de muzikale toon zette. Popu-
laire muziek zoals in ‘Latin Favourites’
, een medley van evergreens en een
Italiaanse medley in ‘Viva Italia’ ging
er in als koek. In ‘Under the Sea’ (in
een bewerking van Jerry Nowak) werd
het lied gespeeld dat betrekking had
op een zeemeermin die verliefd werd
op de Prins uit de grote mensenwe-
reld. Het orkest mocht menig open
doekje in ontvangst nemen. Behalve
dus bloemen voor Hans Krabbenborg,
ook na afloop bloemen voor dirigent
Berjan Morsink en ladyspeaker Agnes
Kieskamp die de verschillende num-
mers bij het publiek
introduceerde.Met het spelen van de
Radetzky Marsch besloot Concordia
een geslaagd Nieuwjaarsconcert.

Leuk Nieuwjaarsconcert Concordia
met gastzanger Hans Krabbenborg

Zanger Hans Krabbenborg.

Al vanaf eind September toert Twente
Plat met een gloednieuw programma
door de regio. Met alle medewerkers
van de afgelopen jaren brengt de
groep een programma voor het voet-
licht , dat klinkt als een klok. Een
avond ouderwets lekker lachen, DAT

staat er bij Twente Plat op het menu
en daarbij worden de vele liefhebbers
van de humor in dialect op hun wen-
ken bedient. Met natuurlijk weer Er-
win Kwant, de uitgesproken humo-
rist, die met zijn stotterende typetjes
het publiek onbedaarlijk laat genie-

ten. Met twee schitterende nieuwe cre-
aties heeft hij een groot aandeel in het
Twente Plat succes. Ook met Karel van
de Kate, wekelijkse weerman in het
programma van Radio Oost, die als
woordkunstenaar grote faam geniet.
Met het dolkomische duo Hendurk en
Geessie, die zeer verrassende confe-
rences brengen en met de niet meer
weg te denken jongelingen Mans en
Mina, goed voor nog nooit eerder ver-
toonde, knotsgekke sketchen.

Twente Plat brengt dit seizoen een
zeer afwisselend programma voor het
voetlicht, waarin de ijzersterke confe-
rences, humoristische liedjes en dol-
komische sketchen een regelrechte
aanslag op Uw lachspieren zullen
doen. Op Woensdag 14 Februari is
Twente Plat terug in Vorden. 

De entreekaarten voor deze onvergete-
lijke avond uit zijn vanaf heden in
voorverkoop verkrijgbaar bij Het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, tel.
(0575) 55 27 22.

Telefonisch reserveren kan ook. Bel
dan met DE RESERVEERLIJN onder nr.
(074) 384 17 18 en Uw kaarten liggen
op de avond van uitvoering voor U
klaar aan de kassa. De aanvang is
20.00 uur precies!
Haast U met de aanschaf van Uw kaar-
ten, want de  belangstelling is groot
en de ruimte  is beperkt !!

Woensdag 14 Februari terug in Vorden

Twente Plat: 
gloednieuw humorprogramma

Het is alweer een jaar geleden, dat het succesvolle Twentse humorgezel-
schap Twente Plat een voorstelling speelde in Het Dorpscentrum in Vor-
den . Een meer dan bomvolle zaal genoot er met volle teugen van een oer-
gezellige en onvergetelijke avond uit, waarin het Twentse cabaret de lach-
spieren danig op de proef stelde. Daarom is er goed  nieuws voor de vele
liefhebbers van de Twentse humor. Want op woensdag 14 Februari komt
Twente Plat terug naar Vorden en dat ongetwijfeld weer onbedaarlijk lek-
ker lachen !!

---------------- KORTINGSBON --------------------------------- KNIP UIT --------------------------

Tegen inlevering van deze bon ontvangt U, bij aankoop van Uw entreekaarten voor de 

voorstelling van TWENTE PLAT IN VORDEN, een korting. Maximaal 4 kaarten per bon 

en aanbieding geldig zolang de voorraad kaarten strekt.

------------------- KNIP UIT -------------------------------------- REDUCTIEBON --------------------

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

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

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

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

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

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

JANUARI

23 Passage Vrouwenbeweging Turkse
Vrouwengroep Elele

24 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme

24 ANBO klootschieten bij de kleine
Steege

24 N.B.v.P. jaarvergadering in de Her-
berg

25 de Vordense Pan klootschietgroep
25 PCOB Vorden Jaarvergadering in

het Stampertje
27 ANBO Rijbewijskeuring 70-plussers
31 ANBO klootschieten bij de kleine

Steege

AGENDA VORDEN



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

Het was Martien Pater, onder meer
de bedenker van de Free-skate
(schaatsen met een langlaufverbin-
ding) al jaren een doorn in het oog
dat schaatsend Nederland op het ijs
vrijwel nooit iets op het hoofd
draagt. ‘Ja een muts tegen de kou,
dat is het zo’n beetje. En de helmen
die er zijn, zijn hard en worden niet
gedragen. Als je er goed over na-
denkt is het nauwelijks voor te stel-
len dat men schaatst zonder een
hoofdbescherming. Hoe dat komt?
Het hele schaatsgebeuren is veran-
derd. 

Vroeger werd een kind het schaat-
sen, althans in vele provincies, als
het ware met de paplepel ingegoten.
Schaatsen op sloten, vijvers en op de
‘buiten’ ijsbanen. Dat gebeurde bo-
vendien op materiaal dat qua snel-
heid niet is te vergeleken met de hui-
dige schaatsen.

Thans wordt er ‘buiten’ bijna niet
meer geschaatst. Men leert het
schaatsen op de kunstijsbanen. Veel
kinderen weten niet eens wat na-
tuurijs is. Zo ben je dus aangewezen
op zeer drukke kunstijsbanen met
‘sneller materiaal’ en voordat je het
weet een valpartij. 

Ieder jaar weer komen honderden
schaatsers zo hard met het hoofd op
het ijs terecht dat ze met allerlei
hoofdletsels (wonden, hersenschud-
ding) naar de eerste hulp of dokter
moeten’, zo zegt Martien Pater. 

Zo’n Martijn valt zijn pa bij en zegt:
‘ Wat denk je wat voor impact het in
het latere leven van een kind kan
hebben wanneer hij of zij keihard

met het hoofd op het ijs is gevallen,
blijvende hoofdpijnen noem maar
op.

Tijdens de ontwikkeling van deze
Smartcap hebben we ook diverse ge-
sprekken gevoerd met een neuro-
psycholoog die in hersenbeschadi-
gingen is gespecialiseerd. Die stond
uitermate positief tegenover onze
ideeën. Die zei, als je wat maakt,
moet je er voor zorgen dat het gehe-
le hoofd beschermd wordt, deze cap
biedt inderdaad een goede bescher-
ming, zo liet hij ons weten’. 

Martijn Pater is van beroep industri-
eel ontwerper en is momenteel
werkzaam bij een adviesbureau op
het gebied van productontwikkeling
en net als zijn vader ‘in’ voor nieuwe
dingen. 

Vader en zoon hebben urenlang zit-
ten brainstormen over de vraag hoe
kun je een schaatser een betere
hoofdbescherming bieden.

Martien Pater: ‘In 2005 had ik een
bepaald idee, waarmee ik naar de
Universiteit in Twente ben gestapt.
Je kunt natuurlijk wel een idee heb-
ben maar daar komt heel wat meer
bij kijken bijvoorbeeld ‘hoe zet ik
het product in de markt’, voldoet
het aan de verwachting etc. etc. 

De Universiteit wilde er wel een stu-
dent opzetten die het als ‘afstudeer-
mogelijkheid’ zou kunnen oppak-
ken. Prachtig allemaal, maar dat
kost geld want de student moet tij-
dens zijn studie wel begeleid wor-
den. Ik heb subsidie kunnen lospeu-
teren bij Syntens. Dit in de vorm van

een ‘innovatie- voucher’ van het
MKB, een soort waardebon om het
maken van nieuwe producten te sti-
muleren. Ook Universiteit Twente
heeft er geld ingestoken.

Intussen was zoon Martijn als vorm-
gever druk doende met allerlei on-
derzoeken. Hoe moet de cap er uit-
zien? Waar moet het aan voldoen?
Wat betreft de productie van de cap
kwamen vader en zoon terecht bij
Recticel, fabrikant van onder meer
schuimmatrassen e.d. De caps zijn
in alle varianten (grootte van het
hoofd) voor kinderen en volwasse-
nen leverbaar. Vader en zoon Pater
zijn momenteel in gesprek met de
commissie Veiligheid van de KNSB. 

Martien: ‘Deze commissie heeft ons
gevraagd, voor wat betreft het
schaatsen, om mee te doen in een
veiligheidsproject voor meerdere
sporten’. Ook heeft senior dezer da-
gen een gesprek met Bart Veldkamp
m.b.t. zijn schaatsers uit Kenia die
als geen ander weet dat schaatsen
gepaard gaat met vallen en opslaan. 

Over twee weken staan Martien en
Martijn Pater in München op één
van de grootste sportbeurzen ter we-
reld om ook daar hun product te
promoten. 

Inmiddels heeft men al in 27 landen
patent op de Smartcap. Speciaal
voor de schaatsers op de Weissensee,
waar de komende week honderden
recreatieve schaatsers te vinden zijn,
is er een speciale cap met een dekje
met fleece binnenrand en een speci-
ale muts die over de Smartcap heen-
getrokken kan worden. 

‘Door deze opties krijgen de schaat-
sers het dan niet koud’, zo zegt Mar-
tien Pater. Intussen besteed de me-
dia in Nederland volop aandacht
aan deze nieuwe vorm van hoofdbe-
scherming voor in eerste instantie
de recreatieve schaatsers. 

Inmiddels is er ook een website:
www.smartcap.nl. Bij de familie Pa-
ter hoopt men uiteraard dat ook de
professionele schaatsbeoefenaars
straks met de ‘Smartcap’ op, hun we-
reldrecords zullen gaan rijden!

Introductie nieuw product op de Weissensee en beurs Munchen

Vader en zoon Pater: 'Smartcap moet
schaatsers beschermen tegen hoofdletsel'

De komende dagen staan vader Martien uit Vorden en zoon Martijn
Pater in een stand op de Weissensee in Oostenrijk om daar hun ‘Smart-
cap’ te promoten. Een speciale cap om schaatsers tegen hoofdletsel te
beschermen. Iets nieuws onder de zon? Martien Pater: ‘Er zijn wel hel-
men op de markt, maar die zijn hard en worden nooit gedragen. In fei-
te is een helm een hoofddeksel dat bestaat uit leer, ijzer of kunststof.
Deze Smartcap is een hoofddeksel die het midden houdt tussen helm
en een muts. Een schaatshelm met een schaal van flexibel schuim en
daar overheen een dekje van ademende en vocht regulerende stof. Bin-
nen in de Smartcap rondom het hoofd, zijn comfortstrips aange-
bracht. Het schuim waarvan de cap is gemaakt heeft een zeer hoge
dempingwaarde, ondanks de geringe dikte van 1,3 cm. Het weegt nog
geen 100 gram. Wanneer je aan het schaatsen bent voel je niet eens dat
je hem op hebt’.

Martijn Pater (links) en Martien Pater.

Allround zagen van STIHL

Eindelijk een juweel 
waar mannen dol op zijn

STIHL, altijd een pareltje

De nieuwe allround zagen STIHL MS 270 en STIHL MS 280 

laten uw hart sneller slaan. 

Ontdek het nieuwe gevoel tijdens het zagen. 

Meer informatie bij uw erkende dealer:

Aardappel

Weekmenu:
D I N S D A G  2 3  J A N U A R I  T O T  E N  M E T  V R I J D A G  2 6  J A N U A R I

Gesloten

MAANDAG 
22 JANUARI

DINSDAG 
23 JANUARI

WOENSDAG 
24 JANUARI

z8.50
met salade

en stokbrood

met gebakken 
aardappel en salade

DONDERDAG
25 JANUARI

met gebakken aardappel 
en warme groenten

VRIJDAG 
26 JANUARI

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

z8.50

Schotel

Lasagne

Biefstuk

xVanafheden:
Iedere dinsdag :

Onbeperkt GAMBA’S
voor maar a 17,50 P.P.  (vanaf 2 personen)

Iedere woensdag :

Onbeperkt SPARE-RIBS
voor maar a 17,50 P.P.  (vanaf 2 personen)

xAFHALEN

A 8,-
(VANAF 17.OO UUR)

Nasi

Spare
RibVis

Duitse



Met een compleet nieuwe kleine en
een aparte grote kaart gaan zij de uit-
daging aan om zowel de campinggas-
ten als de mensen uit de regio culinair
te verwennen. De gezelligheid in het
café zal herinneren aan oude tijden.
Op de kaart staan overheerlijke soe-
pen, vis- en vleesgerechten van am-
bachtelijke schnitzel, varkenshaas tot

lamsrack. Daarnaast staan moderne
wraps, salades en vegetarische gerech-
ten op de kaart. Bij de koffie of thee
presenteren ze zelfgemaakt appelge-
bak. Bij elkaar 28 jaar horecaervaring
zal merkbaar worden in het a la carte
restaurant, maar zeker ook tijdens
buffetten, feesten, partijen en cate-
ring. De zaal heeft een capaciteit voor

feesten tot 250 personen. In het café
zullen regelmatig activiteiten gaan
plaatsvinden rondom schaats- voetbal
en dartwedstrijden op het grote beeld-
scherm. Kortom in dit bedrijf bruist
het van de activiteiten. In het laagsei-
zoen is het bedrijf dinsdags gesloten.
Vanaf 17 januari zijn gasten van harte
welkom in Het Zwarte Schaar.

Café, restaurant, zalencentrum Het
Zwarte Schaar
Eekstraat 17, 6984 AG Doesburg
tel.: 0313-482225
www.hetzwarteschaar.nl

Oud maar toch nieuw

Op 14 januari is de feestelijke heropening geweest van café, restaurant en
zalencentrum Het Zwarte Schaar. In Doesburg en omstreken is dit bedrijf
al van oudsher bekend. De drie ondernemers Monique te Hoonte,Theo
Meurs en Judith Rissewijck hebben het bedrijf van een fris verfje voorzien,
passend in de stijl van de rustieke boerderij.

De initiatiefnemer Erik Eggink (40) uit
Ruurlo is drie jaar geleden begonnen
met het idee een klein darts toernooi
op te zetten. Bij de eerste gesprekken is
uitgegaan van een toernooi met onge-
veer 100 deelnemers en 10 dart banen
na het plaatsen van het toernooi op di-
verse sites met dart agenda's bleek dat
de opgave bij voorinschrijving zo
groot was dat er besloten werd een ex-
tra zaal en extra banen te bespreken.
Tijdens dit eerste toernooi was de toe-
loop van deelnemers ongeveer 270, en
toeschouwers ongeveer 700 over een
middag zo overweldigend dat Eggink
besloot het toernooi onder te brengen
in een Stichting. Het Stichting bestuur
bestaat momenteel uit 5 personen te-
weten : Erik Eggink;Mervyn Hoge-
veen;Erik te Hofstee;Maik Bats en Rudi
Hendriksen Met als doel de dartsport
te promoten door het geven van spel-

uitleg en het begelijden van toernooi-
en . Met als grootste toernooi het Ber-
kelland Open.

Het toernooi van 2007 zal gehouden
worden bij Restaurant Party centrum
De Luifel Dorpsstraat 11 te Ruurlo. Bij
het mix koppel toernooi kunnen er
maximaal 90 koppels deelnemen, Bij
het single toernooi hebben we plek
voor 300 deelnemers. Het gaat hierbij
om Dames en Heren van alle leeftij-
den. Op alle twee dagen zullen de deu-
ren opengaan om 11.30 uur voor beide
dagen geld wel vol = vol En zal het
toernooi beginnen om 13.00 uur. Voor-
inschrijving is mogelijk via de site
www.berkellandopen.nl Daar is ook
alle info te vinden verder kan men
mailen met vragen naar info@berkel-
landopen.nl of men kan bellen met
tel. (06) 50 40 25 62.

Berkelland open Darts

De Stichting Berkelland open Darts organiseert in Januari 2007 voor de
derde keer het "Berkelland open". Bij deze editie zal er voor het eerst een
mix koppel toernooi worden georganiseerd als aan vulling op het single
toernooi. Deze toernooien zijn op respectievelijk 27 en 28 Januari . Bij Res-
taurant Partycentrum De Luifel te Ruurlo.

Nu overeenstemming is bereikt met beide verkopende
partijen, die eigenaar zijn van de beoogde gronden aan
de Elderinkweg, is het aan de raad om op 25 januari een
besluit te nemen over de aankoop. Instemming door de
raad is als ontbindende clausule in het koopcontract
opgenomen.

Berichtgeving over het nieuwe gemeentehuis in Hengelo Gld.

In het Contact van vorige week staat dat de nieuwe
plek van het gemeentehuis bekend is. Helaas zijn er
foutjes in dit bericht geslopen, waarvoor onze excu-
ses. Het nieuwe gemeentehuis komt aan de Elde-
rinkweg in Hengelo Gld.

Op vrijdag (aanvang 19.00 uur) vindt
er in de grote verwarmde feesttent na-
bij de sportvelden van Ratti ‘voor en
door jong en oud een grote playback-
avond plaats onder het motto ‘plan-
kenkoorts in de tent’. Er wordt die
avond om drie wisselbokalen gestre-
den. Zaterdagavond 17 februari zal
Prins Clemens de Eerste en zijn adju-

dant Hemmy de Eerste aftreden en
wordt tevens de nieuwe Prins c.q. Prin-
ses onthuld. Dit alles onder muzikale
begeleiding van het Trio Bachus. Er is
die avond (aanvang 20.30 uur) tevens
een optreden van ‘De Hazes Imitator’.

De zondag begint om 14.30 uur met
een gratis kindermiddag dat wordt
verzorgd door het theater ‘Fiets’. In de
feesttent is er vanaf 15.00 uur een af-
sluitend carnavalsprogramma met
medewerking van Kasbendjen en The
Avalanche.

Kranenburgs Carnaval met
playback en 'De Hazes Imitator'
De Stichting Kranenburgs Carna-
val viert dit jaar drie dagen carna-
val en wel vanaf vrijdag 16 februari
tot en met zondag 18 februari.

Berkelduiker(tje)s verrassen

Zaterdagmiddag streden de jeugdre-
creanten van zwemvereniging "de Ber-
kelduikers" uit Lochem in het kader
van de 5-kamp om de dag prijs, het
klassement maar vooral tegen zich-
zelf. Met veel plezier en hartstocht
werden de meters overwonnen in
zwembad de Beemd, luidkeels toege-
juicht door ouders, opa's, oma's, bege-
leiding en eigen teamleden, meestal
eindigend met weer een nieuwe per-
soonlijke besttijd. De jonge dynami-
sche ploeg, onder begeleiding van Her-
mien Haijtink en Jolande Jager leverde
een prima prestatie met opmerkelijke
prestaties van oa. Dennis Cai, Marit
Jansen, Laura Rekers en Demi Kalfster-
man. De estafetteploeg behaalde een
zeer verdienstelijke 2e plaats waarmee
de dagprijs, tot ieders verrassing, zeker
gesteld werd voor "de Berkelduikers".
Na afloop ontving iedereen een vaan-
tje van de organiserende vereniging
("de Berkelduikers" uit Lochem) en een
kleine traktatie waarna een ieder moe
maar tevreden huiswaarts ging.

Uitslag 20 januari:
1. de Berkelduikers - Lochem, 95 pnt
2. de Spreng - Brummen, 86 punten
3. Proteus - Twello, 82 punten
4. Twenhaarsveld - Holten, 66 punten
5. ABS - Bathmen, 60 punten

Tussenstand na 3 wedstrijden:
1. Proteus - Twello, 273 punten
2. de Spreng - Brummen, 254 punten
3. de Berkelduikers - Lochem, 242 pnt
4. ABS - Bathmen, 213 punten
5. Twenhaarsveld - Holten, 176 punten

PRESTATIES BERKELDUIKERS GOED
Afgelopen zaterdag werd in Lichten-

voorde de vierde wedstrijd uit de C-
competitie Jeugd promotie georgani-
seerd en de zwemmers van de Berkel-
duikers uit Lochem waren weer pre-
sent. Gestoken in hun nieuwe rode
outfit, gesponsord door Reiger Racing
Suspension, was deze selectiegroep zo-
wel op de kant als met goede presta-
ties in het water opvallend aanwezig.
Met 59 individuele starts werden 18
ereplaatsen behaald en 30 PR's verbe-
terd, een goede prestatie. De estafette-
ploegen (4 starts) kwamen ook nu
weer sterk uit (van) de startblokken
met als resultaat even zovele ereplaat-
sen. Opmerkelijke prestaties werden
er deze middag geleverd door oa. Ju-
dith Wentink, Frederieke Groot Roes-
sing, Rick Wassink, Elsemieke Lever,
Daan Brinkerink, Rick Haijtink, Car-
men Seesing en Dinand Bleumink. De
volgende wedstrijd uit de C-competitie
zal plaats vinden op 3 maart in Lo-
chem -aanvang 17.30uur. De volledige
uitslag zal worden geplaatst op
www.berkelduikers.nl

1e plaatsen waren er voor:
Rick Haijtink, 50m. schoolslag
Carmen Degenaars, 50m. vlinderslag
Sanne ten Have, 100m vrijeslag
Estafetteploeg d., 4x 50m. vrijeslag

2e plaatsen waren er voor:
Sjoerd Teunissen, 50m. schoolslag
Sanne ten Have, 100m. schoolslag
Berjan Ebbekink, 50m. vlinderslag
Richard Ebbers, 100m. rugslag
Carmen Seesing, 100m. vrijeslag
Dinand Bleumink, 50m. vrijeslag
Estafetteploeg j. (1), 4x 50m. vrijeslag
Estafetteploeg j. (2), 4x 50m. vrijeslag

3e plaatsen waren er voor:
Elsemieke Lever, 50m. vlinderslag

Taco Braakhekke, 50m. vlinderslag
Daan Brinkerink, 100m. rugslag
Sanne ten Have, 100m. rugslag
Taco Braakhekke, 100m vrijeslag
Estafetteploeg m., 4x 50m. vrijeslag

Z w e m m e n

Vordense Bridgeclub

Maandag 15 januari:
Groep A:

1 Mw. Warringa / Mw. Rossel 59,38%
2 Mw. Hendriks / Dhr. Bergman
58,33%
3 Mw. Koekkoek / Dhr. Koekkoek
56,25%

Groep B:
1 Mw. Wortel / Dhr. Spreij 61,46%
2 Mw. Stehman / Dhr. Wullink 53,65%
3 Dhr. Wijers / Dhr. Thalen 52,60%

Groep C:
1 Mw. Vreeman / Dhr. Vreeman 65,97%
2 Mw. Jansen / Mw. Reindsen 54,86%
3 Mw. de Greef / Dhr. de Greef 50,69%

Woensdag 17 januari:
A-Lijn:
1 Mw. Thalen / Dhr. Thalen 67,08%
2 Dhr. Vruggink / Dhr. Enthoven
58,33%
3 Dhr. Post / Dhr. Sprey 55,83%

B-Lijn:
1 Mw. Lamers / Dhr. Kip 62,37%
2 Mw. ter Schegget / Mw. de Bruin
60,29%
3 Mw. den Ambtman / Dhr. den Ambt-
man 57,68%

B r i d g e n
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RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

W I J  Z I J N  T E RU G  VA N  VA K A N T I E

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.

Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart

�

Sponsor van de Hengelose Badminton Club HBC is

EEN SPORTIEF 2007
Ook goede voornemens om

eens iets aan je conditie

te doen dit jaar? Al aan

badminton gedacht? Voor

inspanning én gezelligheid

moet je bij de Hengelose

Badminton Club HBC zijn.

Begin 2007 sportief en

kom eens kijken! Competitie-

wedstrijden
Jeugd:

zaterdagochtend 

vanaf 9.00 uur

Senioren:

vrijdagavond vanaf 20.00 uur

Locatie
Sporthal De Kamp

Sarinkkamp 7

Hengelo (Gld)

Sla dus je slag en kom dinsdagavond kijken!

Vragen?
Jeugd: Harry Kuipers

Tel. 0575 – 46 20 27

Senioren: Judith Winkelman

Tel. 0575 – 46 00 17

www.hengelosebadmintonclub.nl

Direct 
meetrainen?

Dat kan iedere 
dinsdagavond!

Tijden

Jeugd:

19.00 uur tot 20.00 uur

Senioren

(beginners & recreanten): 

20.00 tot 21.00 uur

Daarna is er vrij spelen.

De trainingen worden 

verzorgd door een gediplo-

meerde trainer. 

Het is mogelijk drie avonden 

vrijblijvend mee te trainen. 

Rackets zijn aanwezig.
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RELAX-AKTIEWEKEN!

EIBERGEN J.W. Hagemanstraat 3  T. 0545-474190
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KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS
WEERGALOZE KORTINGEN OP SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

Zware woonkamerkarpetten 170 x 230 
Nu uitzoeken van 319,00 nu  OP=OP 159.-
Bij 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)

Spacekussen drukverlagend traagschuim
Afm. 44 x 60 cm. Nu van 75,00 voor    49.95
4-seizoenen dekbed met synthetische vulling 
en wasbaar op 90º
Eénpersoons  135 x 200 Van  139,00 voor  79.-
Extra lang  135 x 220 Van  155,00 voor  89.-
Tweepersoons  200 x 200 Van 199.00 voor 115.-
Litsjumeaux 240 x 200 Van 239,00 voor 139.-
Extra lang  240 x 220 Van 279,00 voor  159.-
Libelle éénpers. dekbedden
Div soorten. OP=OP nu met 25% korting

Bouclétapijt 'Peru'  in rood
400 breed, nu voor  OP=OP 39.95

Hoogpooltapijt 'Perfection'  
400 breed, van 142,00 nu voor  OP=OP 79.00

Slaapkamertapijt in blauw of groen 
400 breed, van 37,50 nu OP=OP  29.95

Bouclétapijt ‘Trento’  in groen
400 breed van 65,00 nu  OP=OP 39.95

Naaldvilttapijt 'Novazon'  in blauw
400 breed, van 54,00 nu voor  OP=OP 39.95

Vinyl 'Harmony' geel, of 'Senator' blauw
400 breed van 45,00 nu OP=OP 25.00 

179.-
RELAXFAUTEUIL

NATAL
In dikleder. Verstelbaar 

d.m.v. drukveersysteem.
In div. kleuren nu voor

AKTIEPRIJS 799.-

FAUTEUIL LUNA
In stof nu voor

HELMINK VORDEN 
IS ZONDAG OPEN!

 28 januari van 12 - 17 uur

Kom tijdens de relax-aktieweken 
proefzitten en ontdek het

comfort van een stoel op maat
voor een prijs die 

bij u past!

In leder vanaf
1.275.-

Voor onze Wapeningscentrale zijn wij op zoek naar:

• BETONSTAALVERWERKERS/CO2 LASSERS
Functieomschrijving:  Lassen en samenstellen van halffabrikaten / prefab wapening

Opleiding intern

• WERKVOORBEREIDER

Voor onze Constructie afdeling zijn wij op zoek naar:

• CONSTRUCTIEBANKWERKERS/CO2 LASSERS

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande functies, 
richt dan uw sollicitatie aan:

STAJA Management-bv
T.a.v. dhr. T. Stapelbroek
Postbus 91, 7255 ZH  Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 18 15

EEN WERELD VAN STAAL

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente Bronckhorst bereiken?
Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente komt in de gehele

gemeente Bronckhorst.



Bronkhorst High-Tech B.V. in 
Ruurlo houdt op zaterdag 3 
februari een open dag. De aan-
leiding hiervoor is het 25-jarig 
bestaan van het bedrijf. Iedereen 
is van harte uitgenodigd tussen 
10.00 en 16.00 uur. Het be-
looft een unieke dag te worden, 
boordevol ingrediënten voor elke 
leeftijd.

De bezoekers kunnen zelf aan de 
hand van een uitgezette route 
het bedrijf ontdekken en mede-
werkers zijn aanwezig om vragen 
te beantwoorden. Ook worden 
demonstraties gegeven van ma-
chines waarbij de instrumenten 
van Bronkhorst High-Tech worden 
toegepast, zoals een slagroom-
machine en een brandstofcel 
toepassing. De TU Twente houdt 
een natuurkundekermis, waarbij 
kinderen zelf proefjes kunnen 
doen. 

Innovatief en dynamisch
Bronkhorst High-Tech B.V. is een 
innovatief en dynamisch bedrijf 
dat meetinstrumenten, regelaars

en uitleesapparatuur maakt voor 
de meest uiteenlopende markten 
over de hele wereld. Van de labo-
ratorium- en de chemische markt 
tot de automobielindustrie. 
Sinds de oprichting in 1981 is 
het bedrijf voortdurend gegroeid. 
Meer dan negentig procent van 
de afzet gaat naar het buitenland. 
In Europa is het bedrijf marktlei-
der en ook buiten Europa groeit 
het marktaandeel flink. Onlangs 
is in Amerika een vestiging ge-
opend en ook de activiteiten in 
Azië worden uitgebreid. 

Elk jaar een patent
Het bedrijf levert maatoplos-

singen. De eigen Research & 
Development afdeling kan jaar-
lijks patent aanvragen op nieuwe 
ontwikkelingen. Gemiddeld 
investeert Bronkhorst High-Tech 
drie keer meer in R&D dan col-
lega-bedrijven in Nederland. Een 
kwart van de tweehonderd me-
dewerkers werkt op de afdeling 
Engineering of R&D.

Tijdens de open dag is informatie 
te krijgen over werken bij Bronk-
horst High-Tech. Ook presenteren 
de regionale opleidingencentra 
Aventus, het Graafschap College 
en het ROC van Twente zich met 
hun technische opleidingen. 

Neem een kijkje achter de schermen bij Europees marktleider in Ruurlo

Open dag bij Bronkhorst High-Tech B.V.
‘

‘We werken slimmer’
‘We willen de productie in Nederland houden en niet verplaatsen 
naar lagelonenlanden. Maar harder werken kunnen we niet, dus 
we moeten slimmer werken. We hebben onze productie in kaart 
gebracht, onze werkvloer efficiënter ingericht en de processen 
aangepast’, vertelt projectingenieur Jorrit Jouwsma. ‘Dat levert ons 
veel tijdwinst op. We kunnen nu per persoon meer produceren, 
waardoor we het groeiende aantal klanten goed kunnen blijven 
bedienen.’

‘Bronkhorst High-Tech leidt 
doorlopend mensen op, omdat 
we het goed vinden dat men-
sen zichzelf blijven ontwikkelen 
zodat ze mee kunnen met de 
ontwikkeling van ons product 
en de organisatie. Ook bieden 
we jaarlijks veel stageplaatsen 
aan, op vmbo-, mbo-, hbo- en 
universitair niveau’, vertelt Ans 

van Nuenen. Praktijkopleider Ger-
rit Bruil: ‘We willen het de stagi-
airs zo goed mogelijk naar de zin 
maken. We werken daarom met 
een roulatiesysteem langs diverse 
afdelingen, zodat ze een brede 
kijk op techniek krijgen. Zo kun-
nen ze ontdekken dat techniek 
niet smerig is en dat je er een 
leuke baan in kunt vinden.’  

Brede kijk op techniek

Stagiair automatiseringelektronica Mike Willemsen van 
het Graafschap College en praktijkopleider Gerrit Bruil

Vacatures op 
de open dag 

‘We hebben vacatures op het 
gebied van ict, productie, 
inkoop en engineering, die we 
op de open dag presenteren’, 
vertelt hoofd personeelszaken 
Ans van Nuenen. ‘We zijn een 
aantrekkelijke werkgever: we 
innoveren continu, groeien, 
blijven in ontwikkeling en we 
hebben een gezonde werk-
omgeving. Onze tweehonderd 
medewerkers zijn erg betrok-
ken bij het bedrijf, we doen 
het met elkaar en voor elkaar. 
Ik ben trots op ze.’

Bronkhorst High-Tech B.V. nodigt 
iedereen uit op zaterdag 3 februari 
van 10.00 tot 16.00 uur!

Bronkhorst High-Tech B.V.
Nijverheidsstraat 1A
7261 AK  Ruurlo
Telefoon: 0573 - 45 88 00
Internet: www.bronkhorst.com/opendag 

Scholieren strijden met robots
Havo- en vwo-scholieren uit de regio strijden tijdens de open dag 
tegen elkaar in de HighTech Challenge. Elke school heeft volgens 
voorgeschreven instructies een robot in elkaar gezet en die moe-
ten ze programmeren. In de finale moeten de teams hun robot 
opdrachten laten uitvoeren. Ze worden beoordeeld op snelheid, 
nauwkeurigheid en choreografie. ‘De scholieren zijn heel enthou-
siast, ze worden op een leuke manier in contact gebracht met 
techniek. We hopen de instroom in het technische onderwijs te 
bevorderen’, vertelt organisator Berthold van Benthem van Tech-
nocentrum Zuidelijk-Gelderland.

Nieuwe vestiging 
in Amerika

Erwin Gossink overlegt vanuit Ruurlo met
Allard Overmeen in Amerika over een instrument

Allard Overmeen van de Custo-
mer Service Department is voor 
één jaar in Pennsylvania, Ameri-
ka. Hij bezet het nieuwe service-
kantoor voor Bronkhorst High-
Tech en biedt de medewerkers 
technische ondersteuning. ‘Ameri-
kanen willen graag zaken doen 
met een Europees bedrijf, maar 

dan wel met een lokaal verkoop- 
en servicebureau. In de omge-
ving van Pennsylvania zitten al 
enkele grote klanten van ons en 
het tijdverschil is hier ‘maar’ zes 
uur met Nederland. Daardoor 
kunnen we toch een groot deel 
van de dag samenwerken met de 
mensen in Ruurlo.’ 

Assistent instrumentenmaker Anja Meuwszen 
en projectingenieur Jorrit Jouwsma

Longvolumemeter

zonnecelauto 

HighTech 

Challenge

t h i kt h i k
natuurkundekermis

Auto op 
zonne-energie 
Wie de open dag bezoekt kan een 
echte zonnecelauto zien rijden. 
‘Zonnecellen worden gemaakt 
met behulp van onze apparatuur’, 
legt manager Research & Deve-
lopment Joost Lötters uit. ‘Deze 
auto zien rijden zal de jeugd ook 
aanspreken. Een Twents team 
met studenten van de Universiteit 
Twente en Saxion Hogescholen 
deed met deze auto mee aan de 
World Solar Challenge in Austra-
lië en werd toen negende.’ Dit 
jaar doet weer een team mee en 
Bronkhorst High-Tech is een van 
de sponsoren.

Zo leuk kan techniek zijn 

Internal sales manager Robert te Kiefte en 
manager distributor sales Pim van der Hall 
bekijken op de kaart waar de nieuwe vestiging in China komt

Ans van Nuenen



Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewer-
ker. Wij verwachten dat kan worden omgegaan met technische
normen en financiële budgetten. De projectleider begeleidt samen
met een werkvoorbereider projecten en is voor deze projecten
eindverantwoordelijk. 
Wij vragen van u:
• Minimaal een opleiding op MBO-niveau 
• met aanvullende vakgerichte opleidingen
• Geen negen tot vijf mentaliteit
• Relevante werkervaring

Ter ondersteuning van onze projectleiders, zoeken wij een collega
die zelfstandig projecten voorbereid en installatietechnisch uit-
werkt. 
Wij vragen van u:
• MIT, of door ervaring verkregen
• Ervaring met AutoCAD (of gelijkwaardig tekenprogramma)

Wij zijn op zoek naar zowel zelfstandige-, als 2e monteurs.
Wij vragen van u:
• Collegialiteit
• Goede instelling

Verantwoordelijk voor alle inkomende - en uitgaande goederen,
gereedschapverstrekking en alle voorkomende magazijnwerk-
zaamheden.
Wij vragen van u:
• Flexibele instelling 
• Omgang met een PC
• Ervaring in de installatiebranche (beslist noodzakelijk)
Deze functie is bij uitermate geschikt voor personen die, om wat
voor reden dan ook, niet meer als monteur kunnen functioneren.

Magazijn-medewerker

Loodgieters en CV-monteurs

Werkvoorbereider-Tekenaar (W-installaties)

Projectleider (W-installaties)

Voor alle functie’s bied Ordelman & Dijkman Installaties b.v.:
• Een functie bij een groeiend bedrijf met volop toekomstmoge-
lijkheden.

• Aantrekkelijke salariëring en uitstekende secundaire arbeids-
mogelijkheden.

• Prettige en informele werksfeer
• Afhankelijk van functie wordt gereedschap en bedrijfskleding
beschikbaar gesteld.

• Studie mogelijkheden.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met dhr. G.W.
Dijkman te bereiken onder telefoonnummer 0575-461285 of
06-22666640 

Sollicitaties kunt u richten aan:
Ordelman & Dijkman Installaties Hengelo B.V.
t.a.v. G.W. Dijkman
Postbus 65
7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres:
Zelhemseweg 30, Hengelo Gld.

E-mail: dijkman@o-d.nl
Website: www.o-d.nl

Ordelman & Dijkman Installaties
b.v. is een onderdeel van de VLo-
Installatiegroep met vestigingen
in:
• Rijssen
• Hengelo Gld
• Nijverdal
• Enschede
• Emmen
• Wijchen
• Zwolle

Als zelfstandige vestiging worden
de volgende werkzaamheden uit-
gevoerd.
• CV installatie’s
• Luchtbehandeling
• Gas en waterinstallaties
• Sanitair
• Loodgieterswerk
• Elektra

Tot onze opdrachtgevers beho-
ren:
• Bouwbedrijven
• Architecten
• Woningstichtingen
• Defensie
• Particulieren
• Bedrijfsleven
• Bouwmanagementburo’s

Het personeelsbestand bedraagt
ca. 33 medewerkers. Het totale
personeelsbestand van de VLo-
Groep bedraagt ca. 225 mede-
werkers.

        "heerlijk ontspannen
   in een badkamer
            van Elsinghorst "

Elsinghorst, alles onder één dak...
Als comfort en design precies op elkaar zijn afgestemd, voel je je lekker. Door eenvoud stralen 

onze badkamers rust uit. Alle elementen zijn in harmonie met elkaar en kunnen verder met uw 

persoonlijke wensen gecombineerd worden. Voor advies, begeleiding en realisatie heeft u maar 

één partner nodig. Wij nemen u al het werk uit handen, van eerste schets tot oplevering!

Elsinghorst Tegels & Sanitair  Europark 1  7102 AN Winterswijk   

Telefoon 0543 52 07 81   www.elsinghorst-tegels.nl

RUURLO

Spoorstraat 28

0573 - 452 000

Zie ook: www.showroomkeukens.nl 

onder codenr.: HR 01 tot en met HR 14

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30 - 17.30 u. di. t/m vrij. 09.00 - 17.30 u. zat. 09.00 - 13.00 u.

Op afspraak ook andere tijden mogelijk.   

SHOWROOMKEUKENS

KOM SNEL want

OP = OP!!

ATAG - SIEMENS -  ITHO - PELGRIM

NU! Opslaan voor latere levering: 

is mogelijk in overleg

van

€€ 7.950,-

voor

€€ 2.995,-

van

€€ 12.500,-

voor

€€ 3.995,-
van

€ 16.900,-
voor

€€ 7.995,-

van

€€ 21.200,-
voor

€€ 8.995,-

HONDENSCHOOL “KLIK”
PRIVÉ-LES:

leerzaam, goed en gezellig!
Training op maat, alle leeftijden.

1e Les GRATIS
en geheel vrijblijvend. 

Lessen van maandag t/m zaterdag. 
Locatie: Keijenborg

Francis Hijenga, (0575) 46 33 70

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

Gemeente Bronckhorst,
de toekomstige 

parel van de Achterhoek.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo

(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,

brandweerzaken en de afdelingen

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo

(B en w, directie, bouwen en milieu en

de afdelingen Ruimtelijke en economi-

sche ontwikkeling, Financiën en belas-

tingen, Maatschappelijke ontwikkeling,

Openbare werken, Bestuurs- en 

managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken, 

overige afdelingen tot 15.00 uur) 

vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 
Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugdbe-

leid), Financiën en belastingen,

Personeel en organisatie en Facilitaire

ondersteuning 

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,

Publiekszaken, Informatisering en 

automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en ver-

voer 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.
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De proef om gedurende een jaar
landbouwverkeer toe te laten op de
rondweg van Zelhem is geslaagd. 
Er zijn geen noemenswaardige
problemen te verwachten als de
situatie blijvend omgezet wordt.

De voormalige gemeente Zelhem en
de provincie Gelderland hebben om
het doorgaande verkeer goed te
geleiden en het dorp te ontlasten
een rondweg om de kern Zelhem
aangelegd. De weg is in 2003
opengesteld. Oorspronkelijk was de
weg gesloten voor landbouwverkeer.
Omdat landbouwverkeer eigenlijk te
groot is om door de kern te rijden, is
een proef ingesteld om tijdelijk,
gedurende een jaar, landbouw-
verkeer op de rondweg toe te laten.

Om het overige verkeer gemakkelijk
te kunnen laten passeren, zijn

passeerhavens voor landbouw-
verkeer aangelegd.

Provincie Gelderland en b en w 
van Bronckhorst hebben de proef
geëvalueerd en komen tot de con-
clusie dat er geen problemen te
verwachten zijn als de situatie
omgezet wordt naar een perma-
nente situatie. Met een verkeers-
besluit, waarbij de bebouwde 
kom van Zelhem, met uitzondering
van het industrieterrein, afgesloten
wordt voor landbouwverkeer, 
wordt de situatie binnenkort
definitief gemaakt. Ook de provincie
Gelderland neemt hierover een
besluit, waarmee de Rondweg N315
definitief wordt opengesteld voor 
het landbouwverkeer. De huidige
situatie verandert daardoor 
niet.

Evaluatie landbouwverkeer op de rondweg in Zelhem

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

Op 2 februari a.s. is de gemeente
tijdens de gebruikelijke openings-
tijden geopend. Door interne ver-
huizingen kan echter enige over-
last ontstaan. Hiervoor alvast onze
excuses. Vanaf 5 februari is de
afdeling Maatschappelijke ontwik-
keling verhuisd naar het gemeen-
tehuis en de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving in z'n
geheel gevestigd op het gemeen-
tekantoor.

Bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving
kunt u terecht voor:
Milieumeldingen en -vergunnin-
gen, bodembeheer, afval, bouw-
stoffenbesluit, geluid, energie-

beleid, bouw- en sloopvergunnin-
gen, openbare orde en veiligheid,
rampenbestrijding, politie- en
brandweerzaken en gebruiks-,
horeca- en evenementenvergun-
ningen.

Bij de afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling kunt u terecht
voor:
Welzijn (jeugdbeleid, volksgezond-
heidbeleid, ouderenbeleid, vrijwil-
ligersbeleid, kernenbeleid,
accommodatiebeleid, Wet maat-
schappelijke ondersteuning
(beleid), kunst/cultuur- en sport-
beleid) en onderwijs (leerlingen-
vervoer, leerplicht, onderwijs-
huisvesting, kinderopvang).

Afdelingen Veiligheid, vergunningen

en handhaving en Maatschappelijke

ontwikkeling verhuizen!

B en w van Bronckhorst dragen 
€ 25.000,- bij aan het aanbrengen
van een geluidsreducerende
deklaag op de rondweg N316 in
Vorden, tussen Het Hoge en de
Zutphenseweg. De werkzaamheden
starten in maart van dit jaar en
worden door de provincie Gelder-
land uitgevoerd.

Bewoners van de Brinkerhof en
Hoetinkhof in Vorden hebben aan-
gegeven steeds meer geluidsover-
last te ervaren van het verkeer op de
rondweg N316 in Vorden. Hoewel
geluidsberekeningen aantonen dat
geen wettelijk kader bestaat waar-
door de gemeente of de provincie
Gelderland maatregelen zouden
moeten treffen om de geluidshinder
te verlagen, is het aannemelijk dat
de bewoners, vooral in de tuin,
geluidshinder ondervinden van de
Rondweg. Aanstaand voorjaar wordt
op de kruising van de Rondweg met
de Horsterkamp een rotonde aan-
gelegd. Dit is een gemeentelijk
initiatief. Omdat de rotonde in de

Rondweg op de kruising van Het
Hoge in een slechte staat van onder-
houd verkeert en ook een deel van
de Rondweg onderhouden moet
worden, is in overleg met de provin-
cie besloten om alle werkzaam-
heden te combineren. Op 3 oktober
2006 heeft de gemeente samen 
met de provincie Gelderland een
informatieavond over de werkzaam-
heden gehouden. Betrokkenen
kregen de gelegenheid in te spreken
en hun reactie te geven. Hiervan is
door veel mensen gebruik gemaakt.
Ruim de helft van de ingekomen
reacties ging over de geluidssituatie.
De insprekers vroegen om geluids-
reducerend asfalt op de Rondweg
aan te brengen. B en w hebben
besloten bij te dragen in de kosten
voor het aanbrengen van geluids-
reducerend asfalt, waardoor de
geluidsproductie van deze weg fors
afneemt. Hierdoor neemt de
geluidsbelasting op de gevels af en
zullen omwonenden ook om het huis
merkbaar minder geluidsoverlast
ervaren.

Geluidssituatie Rondweg N316 Vorden

Op 10 januari jl. was de jaarlijkse
kerstboominzameling in onze
gemeente. De schoolkinderen
hadden in de kerstvakantie weer
veel bomen verzameld. De actie
leverde 1547 bomen op. Uit de resul-
taten van de 13 brengpunten blijkt
dat de meeste bomen in Zelhem en
Vorden zijn gebracht; hier werd al
voor de gemeentelijke herindeling
op deze manier ingezameld. In het
deel van de gemeente waar deze
actie vorig jaar voor het eerst plaats-

vond, zijn helaas op verschillende
plaatsen nog bomen blijven liggen.
Is uw kerstboom niet opgehaald dan
kan deze, of
• door verkleining in de groene

container, dan wel
• als grof groen naar een van de

brengpunten in de gemeente
gebracht worden.

Voor nadere informatie over de
brengpunten verwijzen wij u naar de
afvalkalender 2007, of naar
www.bronckhorst.nl

Kerstboominzameling

Het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Achterhoek-
Liemers vergadert op 8 februari a.s.
om 15.00 uur in het gemeentehuis
van Doetinchem. De vergadering is
openbaar. Agendapunten zijn onder
meer:

• project Touristische Ubersteig-

punkte
• bijdrage aan Engbergen
• fietsvoetveer Gorssel-Wilp

De vergaderstukken liggen ter
inzage op het kantoor van het
Recreatieschap Achterhoek-
Liemers, Spalderkampseweg 1,
6999 AG Hummelo.

Recreatieschap Achterhoek-Liemers

vergadert



"Na de herindeling zijn de gemeentepagina's Bronckhorst in
huis aan huisblad Contact van start gegaan. De pagina's
verschijnen nu sinds twee jaar in de huidige opzet. De pagina's
zijn voor de gemeente een belangrijk middel om u te infor-
meren over zaken die bij ons spelen en voor u van belang
kunnen zijn. De gemeente maakt de pagina's voor ú. We vinden
het dan ook belangrijk om te weten wat u van de wekelijkse
informatie vindt. Vandaar deze enquête. Wij hopen dat u de
vragenlijst wilt invullen en zien uw reactie graag voor uiterlijk
9 februari a.s. tegemoet. Het invullen duurt ongeveer 
15 minuten. Onder de inzenders verloten we drie cadeaubon-
nen van 25 euro. Met uw reactie kunnen we aan de slag om de
gemeentepagina's nog beter op uw wensen en behoeften af te
stemmen!"

Met vriendelijke groet,
Henk Aalderink

Burgemeester en portefeuillehouder communicatie en
voorlichting

U kunt de enquête in een envelop opsturen naar:
Gemeente Bronckhorst
Afdeling communicatie
Antwoordnummer 2519
7255 ZX Hengelo Gld.
Een postzegel is niet nodig!

Vragen

1. Hebt u de gemeentepagina's het laatste half jaar
gelezen?

� Ja, iedere week
� Ja, hoewel niet iedere week
� Nee

1a.Zo nee, waarom niet?
� Geen tijd
� Vormgeving spreekt niet aan
� Inhoud spreekt niet aan
� Ik ben (over het algemeen) niet gelnteresseerd

Als u bij vraag 1 Nee hebt ingevuld, ga dan door naar het
invullen van de adresgegevens. Het invullen van de overige
vragen is niet van toepassing.

2. Hoe leest u de gemeentepagina's meestal?
� Ik blader ze door
� Ik lees hier en daar een artikel
� Ik lees bijna alles (incl. de Openbare bekendmakingen)

3. Hoeveel tijd besteedt u aan het lezen van de
gemeentepagina's?

� Tot 15 minuten
� 15 tot 30 minuten
� 30 minuten of langer

De gemeentepagina's zijn ingedeeld in twee delen: een
algemeen deel met artikelen over uiteenlopende onder-
werpen en een deel met Openbare bekendmakingen (bouw-
en milieuvergunningen, bestemmingsplanzaken etc).

Hieronder volgt een aantal vragen over het algemene deel met
artikelen over verschillende onderwerpen

4. Waardoor besluit u om een artikel te gaan lezen?
� Titel
� Lengte tekst
� Foto's/illustraties
� Onderwerp
� Anders nl. 

5. Wat vindt u van de schrijfstijl van de artikelen?
� Droog/saai
� Leuk/levendig
� Moeilijk
� Eenvoudig
� Precies goed
� Anders nl. 

6. Wat vindt u van de verhouding tekst – illustraties/foto's?
� Voorkeur voor meer tekst en minder illustraties/foto's
� Precies goed
� Voorkeur voor minder tekst en meer illustraties/foto's
� Geen mening

7. Wat vindt u van de lengte van de artikelen?
� Te lang
� Precies goed
� Te beknopt
� Geen mening

8. Vindt u de artikelen over het algemeen interessant en
leuk genoeg?

� Ja
� Nee
� Geen mening

9. Vindt u de berichtgeving objectief genoeg?
� Ja
� Nee
� Geen mening

10.Over welke onderwerpen zou u graag meer willen lezen
op de gemeentepagina's?

� Herinrichting en onderhoud aan wegen, groen en riool
� Gemeentelijk beleid en plannen
� Besteding gemeentelijke financiën en belastingen
� Voorzieningen die de gemeente voor minima heeft
� Afvalinzameling
� Jeugdbeleid
� Publieke dienstverlening
� Andere informatie
� Ik ben tevreden
Maximaal 3 antwoorden

11.De wekelijkse gemeentepagina's bevatten naast het
algemene deel met artikelen, het deel Openbare
bekendmakingen met informatie over vergunning-

verlening, -aanvragen, bestemmingsplanwijzigingen
etc. De gemeente is wettelijk verplicht om deze
informatie te publiceren. Is dit deel met informatie voor
u overzichtelijk?

� Ja
� Nee

12.Is de informatie in de Openbare bekendmakingen voor u
begrijpelijk?

� Ja
� Nee

Denk weer aan de gemeentepagina's Bronckhorst als
geheel (dus het deel met de verschillende artikelen en het
deel met Openbare bekendmakingen gezamenlijk)

13.Wat vindt u over het algemeen van de vormgeving van de
gemeentepagina's?

� Leuk/afwisselend
� Saai
� Overzichtelijk
� Rommelig
� Geen mening

14.Wat vindt u van de gebruikte lettergrootte?
� Precies goed
� Te groot
� Te klein

15.Vindt u dat de gemeente u over het algemeen genoeg
informeert?

� Ja
� Nee
� Soms wel/soms niet

16.Welk algemeen rapportcijfer (1 t/m 10) geeft u voor de
gemeentepagina's?

17.Wat is het meest belangrijke middel voor u om
gemeentelijke informatie te lezen?

� Gemeentepagina's in Contact
� Website www.bronckhorst.nl
� Regionale kranten (Gelderlander of Stentor)

Naam:

Straat:.

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Bedankt voor uw medewerking.

Wat vindt u van de gemeentepagina's in Contact? 
Vul de enquête in en maak kans op een cadeaubon van 25 euro

In zijn vergadering van 11 januari jl.
heeft de Programmaraad Gelder-
land Oost een voorbereidend radio-
en televisieadvies opgesteld voor de
periode 2007-2008 voor de gemeen-
te Bronckhorst, kernen Hengelo,
Vorden en Zelhem. Voor de 16 radio-
zenders van het basispakket waar-
over de Programmaraad mag
adviseren, is gekozen voor: Arrow
Rock Radio, Arrow Jazz FM, BBC
World Service, BNR FM, Classic FM,
Deutsche Welle, Hot Radio, NDR 2,
Optimaal FM, Radio France Inter-
national, Radio 538, Sky Radio, WDR
3 en WDR 4. Tevens zijn verplicht:
Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4,
Radio 5, Radio 6, 2 Nederlandstalige
Belgische zenders, Radio Gelder-
land en de lokale publieke zender
(Radio Ideaal). Voor de Belgische
zenders zijn VRT, RVI 1 en VRT radio

Donna gekozen. Voor de 8 televisie-
zenders waar de Programmaraad
over mag adviseren, is gekozen
voor: Arte, Discovery Channel, Euro-
sport, National Geographic, Nickelo-
deon/The Box, NDR 3, RAI Uno en 
TV 5. Daarnaast zijn verplicht:
Nederland 1, Nederland 2 en Neder-
land 3, 2 Belgische zenders, TV Gel-
derland en per gemeente één lokale
publieke zender of WDR. Voor de
Belgische zenders zijn VRT 1 en
Canvas/Ketnet gekozen. Daarnaast
heeft de Programmaraad een voor
kabelexploitant UPC geheel vrijblij-
vend advies voor het standaardpak-
ket opgesteld. Voor de radiozenders
zijn dat: BBC Radio 2, Caz!, FunX,
Juize FM, Kink FM, Radio 10 Gold,
Radio Veronica, Slam! FM, Tweede
Kamerlijn en WDR 2. Voor de televi-
sie zijn dat: ARD, BBC 1, BBC 2, Eu-

ronews, CNN, Jetix/Veronica, MTV,
Net 5, Oranje TV, RTL4, RTL 5, RTL 7,
RTL Duits, SBS 6, Talpa/Tien, TMF
en ZDF.

Reageren op het advies?
De ingangsdatum van het advies is 
1 juli 2007 en de looptijd van het
advies is één jaar. Op 22 februari
2007 stelt de Programmaraad een
definitief televisieadvies op. Kabel-
abonnees die binnen het werkgebied
van de Programmaraad Gelderland
Oost wonen, kunnen indien gewenst
tot 15 februari a.s. hun zienswijze
over bovenstaand voorbereidend
advies gemotiveerd kenbaar maken
bij het secretariaat van de
Programmaraad: Garsenshof 33,
7231 LA Warnsveld.

Mededelingen van de Programmaraad Gelderland Oost

Radio- en Televisieadvies 2007-2008 Sinds 1 januari 2007 wordt de
bibliotheekvoorziening in de
• gemeente Bronckhorst 

(vestigingen: Vorden, Zelhem,
Hengelo Gld.)

• gemeente Doetinchem (vestigin-
gen: Doetinchem en Wehl en de
servicepunten: Gaanderen en 

De Huet/Dichteren)
• gemeente Doesburg (vestiging:

Doesburg)
verzorgd door: stichting Bibliotheek
West Achterhoek. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op de nieuwe
website www.bibliotheekwestach-
terhoek.nl.

Bibiotheek

Onlangs heeft u de gemeentegids
2007 in de bus gehad. Dit is de
gedrukte versie. Naast deze uitgave
staan de adressen van verenigingen
en instanties ook altijd in de digitale
gemeentegids op de website van de
gemeente (www.bronckhorst.nl zie
het snelmenu). Een gedrukte uit-
gave verouderd natuurlijk. Een ver-
eniging krijgt een nieuwe secretaris,
een instantie verhuist etc. Op de
digitale gemeentegids vindt u de
actuele gegevens. Heeft u gegevens

die wijzigen? Geef ze door aan onze
leverancier FMR-producties, tel.
(0223) 66 14 25 of e-mail: info@fmr-
producties.nl. Het formulier achter-
in in de gemeentegids kunt u ook
gebruiken. De digitale gemeente-
gids wordt dan meteen aangepast.
Heeft u de nieuwe gemeentegids
onverhoopt niet ontvangen. Neemt u
dan contact op met de gemeente,
afdeling Communicatie, tel. (0575)
75 02 50. Wij zorgen dan dat u alsnog
een exemplaar krijgt.

Gemeentegids ook digitaal



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. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, rondje Achterhoek op 29 april 2007 van 08.00 tot 16.00 uur en avondfietsvierdaag-

se van 25 t/m 28 juni 2007, T.C. Zelhem
• Hengelo Gld., 4 mei 2007, dodenherdenking van 19.30 tot 20.30 uur, afsluiten van Synagoge-

straat, Regelinkstraat en gedeelte Raadhuisstraat tussen Kervelseweg en Schoolstraat van
19.30 tot 20.30 uur, 4 mei herdenkingscomité Hengelo Gld.

• Hengelo Gld., hoek Memelinkdijk/Slotsteeg, 8 april 2007, paasvuur van 21.00 tot 00.30 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 21.00 tot 24.00 uur, buurtvereniging De Noabers

• Hengelo Gld., Zelhemseweg, 17 mei 2007, traditionele broodlevering van 13.00 tot 16.00 uur,
afsluiten Zelhemseweg tussen De Olde Kaste en Kroezerijweg van 12.00 tot 16.30 uur, stichting
Historische Broodweging Muldersfluite

• Laag-Keppel, Eldrikseweg, feest voor ± 200 personen, tijdelijke gebruiksvergunning, 30 juni
2007, P.A.J. Grob

• Vorden, Eikenlaan/Bergkappeweg, 8 april 2007, tijdelijke gebruiksvergunning tent, paasvuur
met optocht en tentfeest van 20.00 tot 00.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van
20.00 tot 24.00 uur, instellen maximumsnelheid 30 km/u op de Eikenlaan tussen spoorbaan en
Bekmansdijk en op de Bergkappeweg tussen spoorbaan en Bekmansdijk, stichting C.C.K.

• Vorden, tijdelijke reclameaanduidingen paasvuur, 20 maart t/m 10 april 2007, stichting C.C.K.
• Vorden, sportpark Oude Zutphenseweg, verloting, 18 en 19 augustus 2007, voetbalvereniging

Vorden
• Zelhem, evenementenplein, oranjemarkt, 30 april 2007 van 10.00 tot 15.00 uur, Zelhems

Christelijk Oratoriumkoor
• Zelhem, diverse verkeersmaatregelen i.v.m. paasvuur, 8 en 9 april 2007, stichting Paasvuur

Velswijk
• Zelhem, hoek Kruisbergseweg/Schooltinkweg, lampionnenoptocht met aansluitend paasvuur,

8 april 2007 van 19.00 tot 00.30 uur, stichting Paasvuur Velswijk
• Zelhem, tent hoek Kruisbergseweg/Schooltinkweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,

8 april 2007 van 19.00 tot 24.00 uur, stichting Paasvuur Velswijk (Dijkstra)
• Zelhem, hoek Kruisbergseweg/Schooltinkweg, tijdelijke gebruiksvergunning, 6 t/m 10 april

2007, stichting Paasvuur Velswijk
• Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen, 3 maart t/m 8 april 2007, stichting Paasvuur Velswijk
• Zelhem, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 1 april t/m 1 juli 2007, T.C. Zelhem

Bouwvergunningen
• Halle, Zanddijk 3, vernieuwen vrijstaande woning
• Hengelo Gld., Kastanjelaan 11, gedeeltelijk veranderen/vergroten kantoorruimte
• Hengelo Gld., Rondweg 4, gedeeltelijk plaatsen scherm
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 3, vergroten uitbouw woning
• Olburgen, Olburgseweg 8a, sloop 3 bergingen en vervangen door 1 nieuwe schuur
• Steenderen, Covikseweg 3a, plaatsen kantoorunit
• Vorden, Spiekerweg 6a, bouwen garage/berging
• Zelhem, de Biezenbusse 5, gewijzigde aanvraag bouwen woning
• Zelhem, Handelsweg 11, verbouw/veranderen bedrijfshal
• Zelhem, Hengeloseweg 44, bouwen berging/carport
• Zelhem, Priesterinkdijk 12, bouwen bijgebouw
• Zelhem, Ruurloseweg 39, uitbreiden dakkapel recreatiebungalow
• Zelhem, Wolfersveenweg 10, gedeeltelijk veranderen voorgevel en dakkapellen woning

Aanvragen

B en w zijn van plan, ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, aan voetbalvereniging
Baakse Boys in Baak vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de
inrichting Hofstraat 1 in Baak. Aan de te verlenen vergunning zullen beperkingen en/of
voorschriften worden verbonden.

Zienswijze indienen
Tegen dit voornemen kan een belanghebbende binnen vier weken na de dag van bekendmaking
van dit voornemen schriftelijk zijn zienswijze indienen bij b en w.
In de schriftelijke zienswijze moet u de dagtekening, uw naam en adres, een omschrijving van dit
concept-besluit waartegen u uw bezwaar richt en de gronden van uw zienswijze vermelden. Ook
moet u de brief ondertekenen.

Drank- en Horecawet

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 44-44a, vrijstelling voor het gebruik van een agrarische schuur

voor de opslag van materialen ten behoeve van een installatiebedrijf, met uitzondering van de
opslag van gevaarlijke ontplofbare stoffen, afvalstoffen en stoffen die geurhinder kunnen
veroorzaken. Geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 25 januari t/m 
21 februari 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 17 januari 2007:
• Wichmond, Lankhorsterstraat 28, voor het slopen, herbouwen en verplaatsen van een dienst-

woning en een beperkte uibreiding van de bedrijfsbebouwing, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 1994'

Vrijstelling artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 11 januari 2007:
• Zelhem, de agrarische percelen gelegen aan de noordoostzijde van de woning aan de Prieste-

rinkdijk 3a met de kadastrale perceelsaanduiding, gemeente Zelhem, sectie W, nr. 169 ged.,
voor natuurontwikkeling, zijnde bosaanplant, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem
2-1988'

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, 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
de besluiten aan de aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschul-
digd.

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Een beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, ver-
zoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Vrijstelling artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 16 januari 2007:
• Toldijk, Russerweg, herinrichting openbare ruimte ten behoeve van parkeerplaatsen, geldend

bestemmingsplan 'Baak-Toldijk 1992'

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. Het
besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift inge-
diend, kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, ver-
zoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 17 januari 2007:
• Hengelo Gld, hoek Ruurloseweg/Tentendijk, plaatsen permanent verwijsbord Flower Design,

dhr. A. Sueters
• Zelhem, Stationsplein, innemen standplaats rijdend informatiekantoor, op de maandagen van

10.30 tot 11.30 uur van 1 januari t/m 31 december 2007, Menzis
• Vorden, Kerkstraat, innemen standplaats rijdend informatiekantoor, op de maandagen van

09.00 tot 10.00 uur van 1 januari t/m 31 december 2007, Menzis

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op16 januari 2007:
• Bronkhorst, 't Hof 12, vergroten dakraam
• Halle, Roggestraat 38, vernieuwen garage, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Burg. Heersinkstraat 19, vervangen berging
• Vorden, Prins Bernhardweg 24, bouwen berging en vergroten woning
Verzonden op 17 januari 2007:
• Hengelo Gld.,Tentendijk 5, gedeeltelijk veranderen gevels
• Hengelo Gld., Veldhoekseweg 18, bouwen carport

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 16 januari 2007:
• Hengelo Gld., Beekstraat 4a, bouwen serre, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19 lid

3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Burg. Smitstraat tegenover nr. 21, plaatsen verwijsbord
• Vorden, Christinalaan 3, bouwen carport
• Vorden, Zutphenseweg 123, gedeeltelijk veranderen kapberg

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 16 januari 2007:
• Zelhem, Wolfersveenweg 8, veranderen werktuigenschuur met mestkelder

Sloopvergunningen
Verzonden op 12 januari 2007:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 29, slopen voormalige varkensschuur
• Hummelo, Beatrixlaan 5, gedeeltelijk slopen berging (dakbeschot)
• Vorden, Willem Alexanderlaan 55, gedeeltelijk slopen woning en garage, komt asbesthoudend

afval vrij
• Bronckhorst, sloopvergunning voor het in 2007 projectmatig geheel/gedeeltelijk slopen van

asbesthoudende materialen, zoals bloembakken, borstwering in kozijnen, dakbedekking op
bergingen, tuinpad randen, plaatjes onder CV-ketels en dakdoorvoeren etc., die aangetroffen
worden in en om woningen die in eigendom of in beheer van wooncorporatie Pro Wonen zijn

Verzonden op 15 januari 2007:
• Steenderen, Molenkolkweg nabij huisnr. 49, gedeeltelijk slopen rioolgemaal, komt asbest-

houdend afval vrij
Verzonden op 17 januari 2007:
• Vorden, Hoetinkhof 117, gedeeltelijk slopen garage/bergruimte, komt asbesthoudend afval vrij

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 19 januari 2007:
• Olburgen, Olburgseweg en Capellegoedweg, voor de restauratie van de kerkhofmuur en de

plaatsing van een nieuw smeedijzeren hekwerk
• Toldijk, Lamstraat 14, voor de sloop van de aangebouwde stal

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
resp art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 23 januari 2007:
• Halle, Halsedijk 15a, voor verbranding nabij de Halsedijk 11
• Baak, Holtslagweg 4, voor verbranding nabij de Holtslagweg 4
• Drempt, Rijksweg 20, voor verbranding nabij de Rijksweg 20
• Drempt, Tolstraat 1, voor verbranding nabij de Tolstraat 1

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Hummelo, Broekstraat 39, voor verbranding nabij de Broekstraat 39
• Hengelo Gld., Veermansweg 14a, voor verbranding nabij de Veermansweg 14a
• Zelhem, Velswijkweg 5, voor verbranding nabij de Velswijkweg 5

Kapvergunningen
Verzonden op 18 januari 2007:
• Zelhem, Doetinchemseweg 81, vellen van 8 haagbeuken, herplantplicht
• Zelhem, De Maccabae 2, vellen van 2 lariksen, geen herplantplicht

Rectificatie kapvergunningen
Verzonden op 12 januari 2007:
• Zelhem, Jaaltinkweg 5, vellen van 15 populier, herplantplicht

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,
sloopvergunningen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen,), Ruimtelijke
en economische ontwikkeling (gemeentelijke monumentenvergunning) 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 gemoti-
veerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Stemmen in een stembureau naar keuze buiten de gemeente Bronckhorst
Bij de verkiezing van de leden van provinciale staten op 7 maart a.s. is het de kiezer toegestaan
zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Omdat de gemeente Bronckhorst
weer meedoet met het experiment stemmen in een willekeurig stemlokaal, hoeft u als inwoner
van Bronckhorst alleen een verzoek te doen als u wilt stemmen in een andere gemeente binnen
de provincie Gelderland.

U kunt op 2 manieren een verzoek indienen:
Schriftelijke aanvraag
Op de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
het verzoek om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. U kunt
het formulier ook downloaden via www.bronckhorst.nl/infobalie/formulieren. Het verzoek moet
uiterlijk op 21 februari a.s. door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeen-
te, waar hij/zij op 23 januari 2007 als kiezer is geregistreerd. Als u uw stempas al heeft ontvan-
gen, moet u deze meesturen. Het verzoek wordt niet ingewilligd als u al een verzoek heeft
gedaan om bij volmacht te mogen stemmen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, zetten wij uw
oproepingskaart om in een kiezerspas.

Mondelinge aanvraag
U moet, na ontvangst van uw stempas, maar uiterlijk op 2 maart 2007, de stempas overleggen bij
de afdeling Publiekszaken. Stond u op 23 januari 2007 in een andere gemeente ingeschreven dan
moet u in die gemeente een verzoek doen voor het stemmen in een willekeurig stembureau. Als
uw verzoek wordt ingewilligd, zetten wij uw oproepingskaart om in een kiezerspas.

Stemmen bij volmacht
Bij de verkiezing van de leden van provinciale staten op 7 maart a.s. is het mogelijk om bij
volmacht te stemmen. Omdat de gemeente Bronckhorst weer meedoet met het experiment
stemmen in een willekeurig stemlokaal, hoeft u als inwoner van Bronckhorst alleen een verzoek
te doen als:
• u iemand wilt machtigen die woonachtig is in een andere gemeente in de provincie Gelderland

dan Bronckhorst
• u een kiezer uit Bronckhorst wilt machtigen voordat u in het bezit van uw stempas (het is de

bedoeling dat op 16 februari 2007 de stempassen door TNT Post BV worden bezorgd)

Machtiging is op 2 manieren mogelijk:
Machtiging door schriftelijke aanvraag
Op de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor
het verzoek om bij volmacht te mogen stemmen. U kunt het formulier ook downloaden via
www.bronckhorst.nl/infobalie/formulieren. Het verzoek moet uiterlijk op 21 februari a.s. worden
ingediend bij de burgemeester van de gemeente Bronckhorst. Stond u op 23 januari 2007 in een
andere gemeente ingeschreven, dan moet u in die gemeente een verzoek voor stemmen bij
volmacht indienen. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer u een kiezerspas heeft aange-
vraagd om te stemmen in een stembureau buiten de gemeente Bronckhorst.
Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 23 januari 2007 als
kiezer zijn geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek wordt uw stempas ingetrokken. De
gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs, waarmee hij/zij uw stem tegelijk met de eigen stem
kan uitbrengen.

Machtiging door invullen achterzijde stempas
De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de stempas, tot
en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen.
Hiervoor moet u de achterzijde van de stempas invullen en de stempas aan gemachtigde over-
dragen. De door u gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk met zijn/haar eigen stem in een
willekeurig stembureau in de gemeente Bronckhorst uitbrengen. Een kiezer mag niet meer dan
twee volmachten aannemen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op 23 januari
2007 in de gemeente Bronckhorst als kiezer geregistreerd zijn en hoeft dus niet meer, zoals u
gewend was, in hetzelfde kiesdistrict te wonen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan contact op met de afdeling Publiekszaken,
tel.nr. (0575) 75 02 18/11.

Verkiezingen provinciale staten 7 maart 2007

Besluit inzake intrekking vergunning, (art. 8.25 lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
25 januari t/m 7 maart 2007 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Keijenborg, St. Janstraat 52, voor intrekking van de op 22 augustus 1983 en aangepast op 

1 november 1994 verleende milieuvergunning voor een veehouderij

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer
ingetrokken omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van de verleende vergunning.

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

over de ontwerpbeschikking
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten

opzichte van het ontwerp zijn aangebracht
d.enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder

zienswijzen in te brengen

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

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

Wet milieubeheer

B en w hebben een vergunning verleend
voor het kappen van 1 bruine beuk op het
marktplein in Zelhem. De boom heeft een
slechte conditie en vitaliteit en kan om vei-
ligheidsredenen niet behouden blijven.
Omdat deze boom zeer beeldbepalend is en
op de lijst staat van monumentale bomen is
hiervoor de uniforme openbare voorberei-
dingsprocedure (artikel 3.4 Algemene Wet
Bestuursrecht) gevolgd. Tegen de verleen-
de vergunning hebben rechtstreeks be-
langhebbenden, in de periode van 4 decem-
ber 2006 t/m 15 januari 2007, de gelegen-
heid gehad beroep in te stellen bij de
Rechtbank Zutphen. Hiervan is geen ge-
bruik gemaakt. Rond half februari start de
kap en het verwijderen van de bruine beuk.

Kap bruine beuk Markt Zelhem

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 21 december 2006
de 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bronckhorst 2006' vastgesteld.
In de verordening wordt geregeld hoe en welke onderwijsvoorzieningen aangevraagd en
gerealiseerd kunnen worden ten behoeve van een adequate huisvesting van het onderwijs.

Daarnaast zijn er twee beleidsregels vastgesteld voor grootschalige bouwkundige en installatie-
technische aanpassingen als gevolg van wet- en regelgeving (arbeidsomstandigheden en
brandveiligheid). Ook de beleidsregel voor de bekostiging van gymnastiekruimte voor basis-
onderwijs is opnieuw door de raad vastgesteld.

De oude verordeningen en beleidsregels van de voormalige gemeenten Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden, Hengelo Gld. en Zelhem worden tegelijkertijd ingetrokken.

De verordening en de drie beleidsregels liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage in het
gemeentekantoor, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling, en zijn tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar. De verordening en de drie beleidsregels treden in werking met terugwerkende
kracht op 1 januari 2007.

Verordening en beleidsregels

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!
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Het concert zal plaatsvinden in de Re-
migiuskerk in Steenderen en begint
om 19.30 uur. De entree is gratis, wel
zal een uitgangscollecte gehouden
worden. Een klein gedeelte zal zijn
voor de onkosten van deze avond het
andere deel is bestemd voor de water-

filterinstallatie projecten in Afrika
(barmhartige Samaritaan). Dit doel zal
in de pauze worden toegelicht.

Het eerste deel van het optreden van
Enjoy zal bestaan uit allerlei liederen
uit hun repertoire, na de pauze zal het
koor aansluiten bij het goede doel en
zullen liederen zich richten op Afrika,
negro spirituals en bekende liederen
uit de Lion King. Koor en muzikale be-
geleiding is in handen van Lucian Ven-
derink.

Concert Enjoy
Graag willen wij u laten weten dan
koor Enjoy een concert geeft. Re-
serveer zondag 4 maart alvast in
uw agenda voor deze muzikale
avond.

De Cd-presentatie werd zo druk be-
zocht dat werd besloten om er een mi-
ni tournee achter aan te knopen. Za-
terdag 27 januari is Baak dus aan de
beurt. The Hurricanes brengen Rock
and Roll en Rythm' and Blues. Reken
er maar op dat de kroeg behoorlijk op
zijn kop komt te staan. De dure
maand januari is dan bijna achter de
rug, het loon is binnen dus…..knappen
bij de Bierkaai.

Fuell is hoofdact en zal tot in de kleine
uurtjes de voor hun zo bekende
feest/cover-rock nummers spelen. Fu-
ell timmert inmiddels alweer zo'n vijf
jaar aan de weg. Na een tijdje te heb-
ben doorgebracht op de kronkelige pa-
den der muziek, is Fuell weer hele-
maal op het rechte Rock 'n Roll pad.
Na een aantal mutaties is de band
weer op volle oorlogssterkte en wil dit
graag aan zoveel mogelijk mensen la-

ten horen. Door de personele wisselin-
gen heeft er ook een kleine koerswijzi-
ging plaatsgehad in het repertoire. De
nadruk ligt tegenwoordig op jaren ze-
ventig Rock 'n Roll en Blues, waarbij
een uitstapje naar iets ouder of recen-
ter werk niet wordt geschuwd. Fuell
heeft zijn thuisbasis in Vierakker en
bestaat uit Maarten Strijker (zang en
gitaar), Bas Besseling (gitaar), William
Besseling (drums en zang) en Ivo Eij-
kelkamp (basgitaar).
Fuell speelt o.a. covers van Herman
Brood, The Doors, Deep Purple, Thin
Lizzy, Pink Floyd, Led Zeppelin, Neil
Young, Jimmy Hendrix, ACDC, ZZ Top,
Status Quo, The Kinks en Stevie Ray
Vaughan. Aanvang 21.00 uur.

De twee regio rock formaties 'The Hurricanes' en 'Fuell' doen zaterdag-
avond 27 januari de Bierkaai in Baak aan. The Hurricanes zijn druk bezig
hun nieuwe cd 'Swing-top-bottle-rock' te promoten en doen dus ook te-
vens met hun jubileumtour (45-years of rock&roll) de Bierkaai aan. De
mannen hebben eind vorig jaar een nieuwe CD uitgebracht ter gelegen-
heid van het feit dat de band toen 45 jaar geleden werd opgericht.

Licht ontvlambare orkaan treft de
Baakse Rocktempel de Bierkaai

Op dinsdag 30 januari starten de na-
tionale voorleesdagen 2007.
Het is een landelijke voorleescampag-
ne ter bevordering van het voorlezen
aan kinderen. Gedurende twaalf da-
gen zal op school extra aandacht be-
steed worden aan voorlees- en pren-
tenboeken. Kleuters beleven veel ple-
zier aan voorlezen en ontdekken op
deze manier ook de functie van ge-
schreven taal. Ze krijgen inzicht in
zinsbouw, structuur in teksten en de
betekenis ervan. De fantasie wordt ge-
prikkeld, de woordenschat wordt uit-
gebreid en het taalgevoel wordt ont-
wikkeld. Ook grotere kinderen vinden
het heerlijk om voorgelezen te wor-
den. Dat gebeurt dan ook regelmatig
op school en zeker tijdens de nationa-

le voorleesdagen!
Basisschool Sint Willibrordus in
Drempt heeft een flitsende start be-
dacht voor de eerste dag!
Mensen met een aantal verschillende
beroepen zijn uitgenodigd om te ko-
men voorlezen aan de kinderen in de
diverse groepen. Toegezegd hebben
een onder andere een brandweerman,
een bibliothecaresse, een kermisklant
en zelfs burgemeester Aalderink van
de gemeente Bronckhorst komt voor-
lezen. Zij komen in hun beroepsoutfit
naar de school en het wordt vast een
heel leuke middag! Wilt u eens bekij-
ken hoe het gegaan is, dan kunt u in
de loop van die week de foto’s op de
website van de school bekijken. Het
adres is www.willibrordusdrempt.nl

Burgemeester Aalderink
leest voor op basisschool
Sint Willibrordus in Drempt

Steeds meer bedrijven verhuizen de
productie naar het buitenland ‘Maar
Bronkhorst High-Tech wil blijven. Wij
geloven in innovatie’, zei dagvoorzit-
ter Ben Brussen aan het begin van het
symposium. Sprekers waren Wybren
Jouwsma, technisch directeur van het
jubilerende bedrijf, David Kemps,
branchemanager Industrie van de ING
Bank en René van Gils, voorzitter van
het college van bestuur van het regio-
naal opleidingencentrum Graafschap
College in Doetinchem. Samen met
collega-ondernemers uit de maakin-
dustrie en mensen uit het onderwijs
werd er gekeken naar het belang van
innovatie in de maakindustrie en naar
manieren om meer gekwalificeerd
technisch personeel te krijgen. Dat
laatste blijkt steeds moeilijker te zijn.
Uit een enquête, dat het Graafschap
College in opdracht van Bronkhorst
High-Tech heeft gehouden onder de
maakindustrie in de regio, bleek dat
73 procent van hen moeite heeft om
dit personeel te vinden. René van Gils
presenteerde de resultaten van de en-
quête tijdens het symposium. ‘Van-
daag zijn er in deze regio 123 vacatu-
res, waarvan er 114 moeilijk vervul-
baar zijn’, wist hij te vertellen. ING
Bank heeft onderzoek gedaan naar de
toekomst van de maakindustrie. ‘De
industrie wil blijven’, was een van de
hoofdconclusies van het rapport My
Industry, Dutch Manufacturing 2010.
Kemps: ‘Om te overleven moet je je on-
derscheiden van de internationale

concurrentie. Technische vernieu-
wing en creativiteit is de manier om je
te onderscheiden als Nederlandse on-
derneming.’ Ook Jouwsma legde uit
hoe belangrijk innovatie voor de
maakindustrie is om zich te blijven
onderscheiden. Maar hij plaatste hard-
op zijn vraagtekens bij de ambitie van
Europa om in 2010 de meest concurre-
rende en dynamische kennisecono-
mie van de wereld zijn. Er is te weinig
Research & Development in Neder-
land. Aan de andere kant wordt het
steeds moeilijker om goede technici te
vinden.

ONTWIKKELINGEN
Om te zorgen dat meer jongeren kie-
zen voor techniek is het onderwijs in
de regio betrokken bij een groot aan-
tal ontwikkelingen. Er worden nieuwe
moderne opleidingen ontwikkeld, zo-
als mechatronica, het onderwijs parti-
cipeert in de ontwikkeling van een
Ondernemers Academie en er worden
samen met bedrijven gratis techni-
sche opleidingen aangeboden. Daar-
naast worden ook initiatieven ontwik-
keld om bijvoorbeeld 45-plussers terug
te leiden naar een technische baan.
Het onderwijs werkt hiervoor samen
met het UWV, CWI en het bedrijfsle-
ven. De aanwezigen vinden dat kinde-
ren al in een vroeger stadium, op de
basisschool, in aanraking moeten ko-
men met techniek. Bovendien moeten
de ouders hierbij een belangrijke rol
spelen. ‘Kinderen zien vaak zelf geen

toekomst in de techniek, omdat ze
niet goed weten wat het inhoudt’,
dacht Kees Nieuwenhuyse van het
Graafschap College. ‘Daarom moeten
wij ze duidelijk maken dat er een toe-
komst is’, vulde Henk Steentjes van
Nedap aan. ‘We moeten aan het imago
van techniek werken’, vond Theodor
van der Velde van Stichting LEV’L. ‘We
moeten de goede taal spreken om de
jeugd te bereiken.’ En bovenal vonden
de aanwezigen, dat het probleem aan-
gepakt moet worden door onderwijs
en bedrijfsleven samen. Dat kan bij
voorbeeld door het organiseren van
techniekdagen en open dagen. ‘Als wij
de deur openzetten, dan vallen ze
voor al die mooie, schone techniek’, is
de ervaring van Pim van der Hall van
Bronkhorst High-Tech.

OPEN DAG
Dat is ook de reden waarom Bronk-
horst High-Tech op zaterdag 3 februari
een grote open dag organiseert. Ieder-
een is dan tussen 10.00 en 16.00 uur
van harte welkom. Tijdens de open
dag kunnen mensen rondkijken in
het bedrijf, demonstraties zien van
toepassingen van de instrumenten en
vragen stellen aan medewerkers. Ook
kunnen ze getuige zijn van de finale
van HighTech Challenge waarin scho-
lieren van zes scholen in de regio met
robots tegen elkaar strijden. Bronk-
horst High-Tech ontwikkelt, maakt en
verkoopt doorstromingmeters, regel-
aars en uitleesapparatuur die nauw-
keurig zeer kleine hoeveelheden gas
of vloeistof kunnen meten. Deze wor-
den toegepast in veel verschillende
markten, zoals is in de halfgeleiderin-
dustrie, auto-industrie en de chemi-
sche industrie. De producten worden
wereldwijd afgezet en Bronkhorst
High-Tech is Europees marktleider.

'Bedrijfsleven en onderwijs moeten meer samenwerken' 

Symposium Bronkhorst High-Tech over 
onderwijs en innovatie voor maakindustrie
Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat is de oplossing
voor het tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel voor de
maakindustrie in Oost-Nederland. Want dat heb je nodig om te kunnen
innoveren en je daarmee te onderscheiden in de internationale markt.
Dit was een van de uitkomsten van het symposium woensdag 17 januari
in de Orangerie, dat Bronkhorst High-Tech B.V. hield ter gelegenheid van
het 25-jarige bestaan van het bedrijf.

Jong en oud wordt uitgenodigd om
zijn Antiek, Kunst of Kitsch mee te ne-
men. De taxateur van het veilinghuis
zal het meegenomen schilderij, ju-
weel, gebruiksvoorwerp of wat dan
ook deskundig beoordelen op veiling-

waarde. Is het object te groot, zwaar of
kwetsbaar, dan kan de taxateur het ob-
ject ook vanaf duidelijke foto's waar-
deren. De gratis taxatie wordt gehou-
den in de veilinghal aan de mr.h.f. de
boerlaan. Achter het gebouw, bij de
haven kan men gratis parkeren. De
koffie staat klaar voor alle liefhebbers
van Kunst, Antiek en Curiosa ! Voor na-
dere informatie : Veilinghuis De Atlas
B.V. Mr. h.f. de Boerlaan 21107 7411 A.J.
Deventer Tel: (0570) 62 76 66, www.vei-
linghuisdeatlas.nl

Gratis taxatiedag op zondag
28 januari a.s.
Veel mensen zijn in het bezit van
waardevolle spullen, maar zijn
zich daarvan niet bewust. Daarom
heeft Veilinghuis De Atlas B.V. op
zondag 28 januari van 12.00 tot
15.00 weer een gratis taxatiedag.

Op vakantie gaan lijkt zo gewoon,
maar is dat zeker niet voor iedereen.
Mensen die chronisch ziek zijn, ge-
handicapt, of om een andere reden
zorg of begeleiding nodig hebben kun-
nen niet zomaar even weg. Want, wie
zorgt er dan voor hen? Kan er een fa-
milielid of bekende mee? Is er ter plek-
ke zorg aanwezig? Wordt voor begelei-
ding gezorgd? Deze wezenlijke vragen
moeten zij beantwoord hebben vòòr
ze een vakantie kunnen plannen.Voor
hun mantelzorgers is het ook van
groot belang om even vakantie te heb-
ben. Dikwijls gaan ze het liefst samen
op vakantie. De beurs biedt hen alle
informatie die ze nodig hebben om te
kijken of een vakantie voor hen moge-
lijk is. Zo ja, wat is er dan zoal moge-
lijk en hoe gaat dat in zijn werk? De or-
ganisaties die zich op deze beurs pre-
senteren zijn gespecialiseerd in 'va-

kanties met zorg' of 'begeleide vakan-
ties'.  Een aantal organisaties is zelf
met een stand aanwezig op de beurs,
van anderen is het informatiemateri-
aal beschikbaar. Mantelzorgconsulen-
ten kunnen u helpen bij het vinden
van de juiste informatie.
De toegang is gratis. Zaal 't Onland is
te vinden aan de Rekhemseweg 175 in
Doetinchem. De vakantiebeurs wordt
ook in Zutphen gehouden, dan op
maandag 19 februari van 13.30 - 16.30
uur in Buurtcentrum 't Ketelhuis, Mo-
zartstraat 74. 
De VIT Oost-Gelderland ondersteunt
individuele mantelzorgers en is een
koepel voor vrijwillige thuiszorgorga-
nisaties. 
Voor meer informatie kunt u haar bel-
len op nummer (0573) 43 84 00, op
werkdagen van 9.00 - 15.00 uur, of kij-
ken op www.vitoostgelderland.nl.

'Met zorg, of begeleid op
vakantie'
De VIT Oost-Gelderland organi-
seert een (mini) vakantiebeurs, be-
doeld voor mensen van alle leeftij-
den die in hun dagelijks leven zorg
nodig hebben, voor de mensen die
voor hen zorgen (mantelzorgers)
en voor mensen die begeleiding
nodig hebben op vakantie. Op don-
derdag 1 februari wordt deze beurs
in zaal 't Onland in Doetinchem ge-
houden van 14.00 - 16.30 uur, in sa-
menwerking met het Steunpunt
MantelZorg IJsselkring Doetin-
chem.

Op zondag 28 januari is er een
jeugddienst in de Goede Herder Ka-
pel in de veldhoek. Ds. A. Blanken
uit Hengelo gaat voor. Het thema is
"waar is het licht van kerst geble-
ven". De dienst begint om 10.15 uur.
Na de dienst is er voor iedereen kof-
fie of thee.  Dan kunt u nog even na
praten over de dienst. Wij hopen
dat u komt.

Jeugddienst
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Het project is tijdens de lessen levens-
beschouwing ontstaan en ontwikkeld.
Op 11 september 2006 keken de leer-
lingen naar een documentaire ter ge-
legenheid van de 5-jarige herdenking
van 11 september 2001. 

Al pratende kwamen de leerlingen op
het idee om over dit onderwerp een
project te maken. Zo gezegd zo ge-
daan. De komende 2 weken is in de hal
van de school van alles te zien over de
terreuraanslagen van 11 september
2001. 

Nagebouwde Twin Towers en een ver-
brande vlag van de USA domineren
het project. Tijdens de lessen levensbe-
schouwing worden alle leerlingen in

staat gesteld om het project te bekij-
ken. Wilt u het project bekijken, neem
dan even contact op met de school
(telnr: 0575-551155).

Examenklas gemengde leerweg presenteert

"5 jaar na 9 / 11"
Op woensdagmiddag 17 januari
opende dhr. Stans de tentoonstel-
ling van het project van de G4F klas
van ‘t Beeckland. Dit gebeurde
door een laken doormidden te
scheuren waarop stond "De wereld
gaat kapot".

Meer dan tweehonderd meldingen
kwamen donderdag tijdens de storm
binnen bij de brandweer en openbare
werken van de gemeente Bronckhorst.
Vanuit Zelhem kwamen 21 meldingen
binnen. Hier betrof het vooral omge-
vallen bomen. Op sommige plaatsen
waren daardoor wegversperringen en
gevaarlijke situaties, zoals een boom
die tegen een huis dreigde te vallen. 
Hengelo werd zwaar getroffen. Er kwa-
men veertien meldingen binnen. Bij
het Kruitvat waaiden bijna alle bitu-
men dakplaten van het dak. Er ont-
stond een gevaarlijke situatie en het
terrein werd afgezet. Bij de pastorie
was een grote beuk omgewaaid. De
nog grote loshangende zwaaiende tak
zorgde voor gevaar. In de Spalstraat,
tussen Leemreis en de Egelantier,
waaide de monumentale beuk, een
van de oudste bomen van het cen-
trum, om. De boom kwam dwars over
de weg te liggen. Bij het hertenkamp
was een boom op het hek gewaaid en
de dieren dreigden te ontsnappen.
Aan de Vierblokkenweg werd een stal

beschadigd waarbij platen over de weg
kwamen te liggen. Bij het pas opgele-
verde appartementengebouw Ban-
ninkhof, werd een deel van de da-
krand weggewaaid. Wesselink: “Daar
heeft de brandweer maatregelen ge-
troffen. Het materiaal vloog als een
soort ‘scheermes’ door de lucht”. Aan
de Varsselseweg vielen twaalf bomen
over een zijweg. Een huis was daar-
door onbereikbaar geworden. Veertig
meldingen kwamen binnen uit Vor-
den. Heel veel bomen waren omge-
waaid, waarvan veel over de weg. Van
een caravanschuur en paardenstal
waaide het dak eraf.

Enkele meldingen kwamen binnen
uit Hummelo en Keppel, over omge-
waaide bomen. Uit Steenderen wer-
den zeventien meldingen genoteerd.
Ook hier veel bomen over de weg. Di-
verse wegen werden geblokkeerd. “Bij
veel situaties hebben we in de hele ge-
meente wegen moeten afsluiten. Ver-
der was er bij particulieren veel scha-
de. Maar niet iedereen meldt dit via de

gemeente. Het gaat hierbij alleen om
meldingen die bij ons zijn binnen ge-
komen”, zegt brandweer- comman-
dant Wesselink. 
Meer dan honderd hulpverleners zo-
als brandweer en openbare werken
zijn donderdagavond actief geweest.
De gemeente Bronckhorst zette veel
materieel in. Zo’n vijftien teams van
de brandweer en openbare werken wa-
ren op pad met auto’s met motorket-
tingzagen en afzetmateriaal. De zaag-
ploegen en afzetploeg werden vanuit
een centraalpunt aangestuurd om zo
efficiënt en snel mogelijk alle meldin-
gen te verwerken. 
Op het gemeentehuis was de centrale
coördinatie van de vier brandweerpos-
ten (Zelhem, Steenderen, Vorden en
Hengelo) en het ontvangst van de mel-
dingen van burgers. “Vanaf half vijf
kwamen aan een stuk door de meldin-
gen binnen”, zegt Jeroen Wesselink.
“De meldingen kwamen binnen via de
alarmcentrale van de politie en brand-
weer in Apeldoorn, op de calamitei-
tennummer van de gemeente en op
de brandweerkazernes in de dorpen
van Bronckhorst”. 
Brandweercommandant Wesselink
heeft veel waardering voor de hulpver-
leners die zich hebben ingezet. “Er
was een goede samenwerking. Daar-
om hebben we als organisatie alle mel-
dingen op een goede en snelle manier
kunnen afhandelen”.

Storm richt veel schade aan in Bronckhorst

De storm die vorige week donderdag over Nederland raasde, heeft ook de
Achterhoek getroffen. In de gemeente Bronckhorst was er veel schade aan
huizen en gebouwen. Tientallen bomen waaiden om die voor veel ver-
keersoverlast zorgden. Verschillende wegen werden daardoor versperd.
“We hebben geen meldingen van gewonden binnen gekregen. Gelukkig is
dat leed ons bespaard gebleven”, zegt Jeroen Wesselink, brandweercom-
mandant van de gemeente Bronckhorst een dag later, nadat de balans van
de storm was opgemaakt.

In Hengelo waaide de monumentale boom om dwars over de Spalstraat.

Via dit dagboek zal hij verslag doen
van zijn werkzaamheden en de lezer
informeren over alles waar een wet-
houder in een week mee bezig is. Het
idee voor het bijhouden van dit dag-
boek kwam van Andre Baars zelf. Bin-
nenkort zal ook collega wethouder Ab

Boers via de site zijn dagboek gaan bij-
houden. Het CDA Bronckhorst is en-
thousiast over de nieuwe functie van
de website: ''op deze manier wordt de
site nog actueler dan deze al was. Ie-
dereen merkt dat internet een steeds
belangrijker medium aan het worden
is om actuele informatie snel bij lezer
te brengen'' 
De dagboeken zijn te vinden via de
website van het CDA afdeling Bronck-
horst: www.cdabronckhorst.nl

Wethouder Baars gaat dagboek
schrijven via cdabronckhorst.nl
Op de site van het CDA Bronck-
horst is vanaf 18 januari het dag-
boek te lezen van wethouder Andre
Baars.

De molenaar is een tovenaar. Als je
eenmaal in zijn macht bent is er geen
ontsnappen mogelijk. Krabat gaat de
strijd aan met deze meester. Hij krijgt
hierbij hulp van Juno een mede leer-
ling en een meisje uit het dorp. Samen
weten ze de molenaar te overwinnen
Een prachtig verhaal vol magie en
spanning voor kinderen vanaf 9 jaar.

De voorstelling begint om 14.30 uur
en duurt ongeveer een uur. Hij wordt
zoals altijd gehouden op Landgoed-
boerderij De Kranenburg, Bergkappe-
weg 2 in Kranenburg. Omdat er maar
een beperkt aantal plaatsen zijn is re-
serveren noodzakelijk. 
Dit kunt u doen op tel: 0575-556216 of
dekranenburg@planet.nl

De meester van de zwarte molen

Op zondag 4 februari vertelt/speelt Gery Groot Zwaaftink de kindervoor-
stelling De meester van de zwarte molen naar het boek van O. Preussler.
In dit verhaal wordt de zwerversjongen Krabat een molenaarsleerling.
Maar dit blijkt ook een school te zijn voor de zwarte kunst.

Foto: Geert de Groot

Een ideale behandeling bestaat uit: voe-
ten ontsmetten, nagels knippen en
schoonmaken. Eventuele behandeling
van kalknagels, eelt- en likdoorns ver-
wijderen, alles polijsten, incrèmen,
voetmassage en eventueel ook nog de
tenen lakken. Een ‘maskertje’ of make-
up uitproberen, ook daarvoor kan men
bij haar een afspraak maken. Jacqueline
is met haar salon aangesloten bij de
branche-organisatie ‘Pro Voet’. Intussen
heeft zij ook certificaten gehaald voor:
aantekening diabetische voet- en reu-
matische voet. In veel gevallen worden
deze twee behandelingen door de zorg-
verzekeraar vergoed. Ook voor het plaat-
sen van een nagelbeugel ter verlichting
van de druk van een ingroeiende nagel,
alsmede een correctie van trauma- en
schimmelnagel, d.m.v. een kunstnagel
kan men bij voetverzorgingsalon ‘Podi’
terecht. Jacqueline heeft ook nog een
tip voor komende zomer: ‘Gel teenna-
gels’. Zie verder website www.podi.nl en
de advertentie in dit blad.

Uitbreiding voet-

verzorgingsalon 'Podi'
Ruim een jaar geleden opende Jac-
queline Emmanouil-ter Huerne
aan de Dorpsstraat voetverzor-
gingsalon ‘Podi’ (het Griekse woord
voor ‘voet’).

Een van de vrijwillige chauffeurs, die
goed bekend zijn met de bus, kwam
voor rijden. Dit keer kreeg hij verster-
king van een chauffeur van de firma
Kleinbrinke, welke firma deze rit ook
sponsorde. De mooi verlichtte kerst-
boom en de kerst klok in het centrum
werden bewonderd en ook kwam men
langs de ijsbaan waar nog vol op ge-
schaatst werd. De verlichtte winkel-
straat en de molen was het aanschou-

wen zeker waard. Na een goed half
uurtje ging men weer richting Sensire
de Wehme waar koffie en warme cho-
colade melk met iets lekkers op hen
stond te wachten. 

De reacties, aan het eind van de avond
waren lovend. Mensen vertelden dat
ze het erg fijn hadden gehad, dat het
zeker de moeite waard was geweest en
dat ze aan hun familie konden vertel-
len wat ze meegemaakt hadden. 

De commissie onder leiding van Katja
Manuela werd overladen met compli-
menten en kreeg een daverend ap-
plaus. Een prachtige afsluiting van
2006. Wilt u na het lezen van dit ver-
slag over de rondrit nu ook een hand-
je helpen, zodat wij vaker dit soort uit-
jes kunnen maken. 

Dan kan dat, u kunt ons sponsoren
door een bedrag te storten op reke-
ning nummer 12 25 73 099 ten name
van Wehme bus. Namens de bewoners
en de commissie alvast uw hartelijke
dank hiervoor!!!!

Gezellige rondrit met
de Wehme-bus
Op donderdag avond 28 december
werd de Wehme-bus weer (voor de
14e keer dat jaar) gebruikt voor een
gezellige rondrit door het verlichte
Vorden. In totaal 18 bewoners van
de Wehme en de delle hadden zich
verzameld in de centrale hal. Enke-
le waren met de rolstoel gekomen,
maar voor de organisatie was dit
geen probleem. Mede omdat de fir-
ma GEMS een antislip loopplank
(gemaakt van traanplaat) geschon-
ken heeft. Na afloopt vertelde ver-
schillende mensen dat dit ze een
veiliger gevoel gaf bij het in- en uit-
stappen van de bus.
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Stormschade?
Heeft u last van afgewaaide

takken of omgevallen bomen?

Wij kunnen u van dienst zijn!

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
Z.E. weg 83a / BAAK / telefoon 0575 - 44 10 48

Mob. 06 - 53 34 73 11

boomverzorgingGarvo bv is

producent van

hoogwaardige

hobby-

diervoeders.

De productie

van de voeders

vindt plaats in

de moderne

fabriek in

Drempt.

profess ionele voeding voor dieren

mmeeddeewweerrkkeerr mmaaggaazziijjnn (m/v)

WWiijj vvrraaggeenn iieemmaanndd ddiiee,,

UUww wweerrkkzzaaaammhheeddeenn::

WWaatt bbiieeddeenn wwiijj::

Een gevarieerde en uitdagende functie op basis van een

38-urige werkweek in een inspirerende werksfeer in een

jong team bij een groeiend bedrijf met bijpassend salaris

en arbeidsvoorwaarden.

RReeaaccttiieess::

Sollicitaties graag voor 6 februari ‘07 met CV bij voorkeur

per e-mail naar j.v.zellingen@garvo.nl. Meer informatie is

verkrijgbaar bij dhr. Jan van Zellingen, tel. 0313-472321.

Ter versterking van ons team zijn wij op korte

termijn op zoek naar een:

GGaarrvvoo bbvv

Molenweg 38

6996DN Drempt

Tel. 0313-472321

www.garvo.nl

Graag de handen uit de mouwen steekt.

Bereid is om fysiek zwaar werk te doen.

Bij voorkeur in bezit is van een heftruckcertificaat.

Gevoel heeft voor kwaliteit en accuraat werkt.

Ervaring in de diervoedersector is niet noodzakelijk.

Meewerken in het logistieke proces.

Orders verzamelen.

Beheren van de voorraad.

-

-

-

-

-

-

-

-

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

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

AkZie!MEUBEL OUTLETSTORE

•

Deze AkZie! loopt van 15 december
2006 t/m 31 januari 2007

Openingstijden:
vrijdag 10.00 - 21.00 uur 
zaterdag 09.30 - 17.00 uur

Let op: de nieuwste modellen vindt 
u nog steeds op het vertrouwde adres
aan de Molenenk 20 te Hengelo Gld.

Tel. 0575 46 0105/46 35 04 - 
06 54 3173 55

Tevens inruil-
meubelen te
koop.

MEUBELS TEGEN
ABSOLUTE 

BODEMPRIJZEN!

Nijverheidsweg 5 Hengelo Gld.

van Gerrit Onstenk Meubelen in Hengelo (Gld)

MEUBEL 
OUTLET

STORE
Op het industrieterrein, meubelhal voor de ‘heftruck op paal.’ 

Nieuw!

15 Dec.Open
t/m 31 januari 2007

2-21/2 zits Nu 666,-

Fauteuil 

Nu 196,-

Eetkamertafel + 6 stoelen 

Nu 992,-

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

W I J  Z I J N  T E RU G  VA N  VA K A N T I E

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.

Dit geldt zowel in onze Spieserij 
als ook in ons a la carte restaurant ’t Pietshuus.

Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart

� Uw tuin is
een vakman waard

Wij helpen U verder met:
• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

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

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

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

www.contact.nl

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

KOOPZONDAG 28 JAN.
11.00 - 17.00 uur

Openingstijden:   ma 13.00-17.30   di t/m vrij 8.00-17.30

                 vrijdag koopavond    Za 8.00-16.00

                Winterswijk is op zaterdag gesloten

 Heegt Hengelo  Molenenk  6  7255 AX Hengelo  Tel:0575-465258  

     Heegt Winterswijk Tinbergenstraat 42  7102JL Winterswijk Tel:0543-518474

                                                       www.heegt.nl

Eindelijk één adres !

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte. Modern of klassiek,van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler

maakt,nu bij u in de buurt.

Een uniek installatiebedrijf
Heegt installatie heeft alles in huis om u van dienst te
zijn;apparatuur,inrichting en techniek. Als installatie
bedrijf weten wij wat voor u van belang is.
Gebruiksgemak,de zekerheid van kwaliteit,design
met een persoonlijk accent: Onze adviseurs hebben
het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk
advies maken Heegt uniek.

Aan u de keus
Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal
balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen, laten doen
Sanitiem biedt u de keus

www.sanitiem.nl

        Wij zijn een innoverend
   installatiebedrijf  en gevestigd
               in Winterswijk.
    Sinds juni 2006 zijn wij ook
     gevestigd in Hengelo (Gld).
 Hier hebben wij de beschikking
over een 200 m2 nieuwe sanitaire
   showroom en afhaalbalie t.b.v.
            de doe het zelver.

 Wij zijn actief als totaalinstallateur
        in de gehele Achterhoek

Sanitiem nu ook in hengeloSanitiem nu ook in hengelo

VORDEN TE HUUR:
Bedrijfshal 500 m2

Af te sluiten en bestraat buitenterrein.
Kantoor, kantine, dames- en herentoilet.
Hal is geïsoleerd en heeft vloeistofdichte

vloer, verwarming via Heather.

Inlichtingen (0575) 55 31 35

Frank Kok 06 - 53 55 81 31
Frans Kok 06 - 22 40 94 96

Ook voor al uw balkonwerk!

Kervelseweg 14 - 7255 BG Hengelo Gld. - Fax (0575) 46 38 12

Aardappelen-, groente- en  fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

We gaan al 25 jaar voor kwaliteit !!!

AANBIEDINGEN deze week
Handperen nu kilo 0.59
Bloemkool per stuk 0.99

Mandarijnen of Sinaasappelen 20 voor 1.99
Volop Boerenkool vers van ’t land

KADOTIP: Streekproducten pakketten
vanaf diverse prijzen

Machinefabriek Baltes B.V.
Machinefabriek Baltes B.V. is een onderdeel van Wopereis B.V. 
te Doetinchem en vervaardigt geavanceerde roestvaststalen 
productiemachines en installaties voor de voedingsmiddelenindustrie. 

Wij zijn op zoek naar een:

constructeur-tekenaar wtb

Wij vragen
van u : HBO denk-en werkniveau

: zelfstandig kunnen vervaardigen van werk- en 
detailtekeningen

: ervaring met het Solid Works tekenprogramma is een pré
: enthousiaste en klantgerichte instelling
: bereidheid tot het volgen van opleidingen

Wij bieden : afwisselende en uitdagende werkzaamheden
: goede arbeidsvoorwaarden
: goede werksfeer
: een jong team van medewerkers

Wij zijn door de Kenteq een erkend leer-en stagebedrijf.

U kunt  schriftelijk reageren 
binnen 14 dagen aan:
Machinefabriek Baltes B.V.
T.a.v. dhr. R. Baltes
Nijverheidsweg 9
7221 CK Steenderen

Voor meer informatie kunt u 
telefonisch contact met ons opnemen.

Tel. 0575-450790  
B.g.g. 0575-450200

N.B. acquisitie n.a.v. deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

Voetverzorgingssalon ‘PODI’
diabetische en reumatische voet
Jacqueline Emmanouil - ter Huerne
gediplomeerd pedicure, lid ProVoet

Dorpsstraat 8 • 7251 BB Vorden

Tel.nr. (0575) 55 11 41
Mob. (06) 273 55 382

w w w . p o d i . n l

Zin om aan de slag te gaan met uw eigen stukje grond ?

Wilt u een nieuwe tuin of de oude grondig renoveren ?

Kost het onderhoud u teveel tijd ?

WIJ KUNNEN U VAN DIENST ZIJN !

maak nú een vrijblijvende afspraak 

Zutphen Emmerikseweg 83/A, BAAK, Lid VHG

WWW.HOVENIERSBEDRIJFEVERS.NL

0575 - 44 10 48

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

Aannemersbedrijf

H.J.Ruiterkamp B.V.

Het adres voor al uw bouwwerkzaamheden. 

O.a. restauratie of renovatie van bestaande

gebouwen, en ook nieuwbouw van gebouwen.

Wij kunnen ook uw tekenwerk (CAD) verzorgen,

incl. de benodigde vergunningen voor u aanvragen.

Ook levering van alle soorten trappen in vuren

en/of hardhout, op houten en/of stalen onderbouw.

Vraag eens geheel vrijblijvend een prijsopgave.

Lindeseweg 26

7251 NS Vorden

Tel. 0575-556631

Fax. 0575-556580

www.ruiterkamp.nl

sinds 1946

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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



Tijdens de winterstop is er weer flink
gerepeteerd om de feesttenten en za-
len in het  gehele land weer op de kop
te zetten met hun  goed foute Neder-
landstalige meezingers. Nieuw is dat
de jansens voor het eerst in hun carriè-
re een Engelstalig nummer in hun re-
pertoire hebben op genomen, en ook
zullen ze in een geheel nieuwe outfit
(die u niet zult aantreffen in de
wehkamp of otto) het podium betre-
den. Al met al genoeg redenen om een
kijkje te komen nemen. De 10e zal de
plaatselijke band BLACK OUT het pu-
bliek opwarmen met rock muziek uit

de goeie ouwe tijd maar ook de heden-
daagse muziek komt aan bod. Al met
al belooft het net als vorig jaar weer
een gezellig feestje te worden in de
horst. aanvang 21.00 uur. En voor ie-
dereen die Jansen heet is op vertoon
van een geldige legitimatie de toegang
GRATIS. 
Meer info op: www.gewoonjansen.nl

Wil je gewoon jansen eerder zien dan
kun je op  Zaterdag 3 feb terecht bij
Zaal den Bremer in Toldijk .Daar tre-
den ze op dan op in het kader van het
Toldieks midwinterfeest.

Alle Jansen gratis naar gewoon jansen
Op zaterdag 10 februari a.s  is er in Dorpshuis de Horst aan de St. Janstraat 6
te Keyenborg een try out van de Keiharde Piratenpop feestformatie gewoon
jansen. Dit alles om tijdens de toer van 2007 {die een week later met carna-
val in Vilsteren start ]wederom goed voor de dag te komen. Ook zal gewoon
jansen in Keyenborg hun nieuwste aanwinst zangeres Zusie presenteren.

Hoe werkt de auto-actie AH Hengelo?
Bij elke 10 euro aan boodschappen
krijgt u één zegel die op u op de kaart

plakt. Bij 20 zegels is de kaart vol. Op
de kaart vult u in de naam, straat en
woonplaats. U kunt zoveel kaarten in-

leveren als u wilt. De volgeplakte kaar-
ten deponeert u in een bak die in de
winkel staat. Naast de nieuwe auto
zijn er ook nog eens 20 waarde-
cheques te winnen van 50 euro. 
Zaterdag 21 april om 17.00 uur is de
trekking.

Spaar zegels bij AH Hengelo 
en win een auto

Bij Albert Heijn Hengelo is maandag 22 januari een actie van start gegaan
waarbij klanten een nieuwe auto kunnen winnen. De auto-actie loopt tot
en met zaterdag 21 april.

Heico Wansink van AH Hengelo bij de nieuwe auto die te winnen is!

“Het is een beetje een uit de hand gelo-
pen hobby,” vertelt Jordi Wesselink la-
chend. In de periode vanaf Kerstmis tot
aan de Paasdagen kweekt hij tulpen in
de kas achter het huis aan de Hardstee-
straat in Toldijk. “Het is een periode
dat je alleen tulpen in een kas kunt
kweken,” aldus Jordi. “In de zomer-
maanden staan er volop tulpen op het
land en dan verkopen wij ze niet.”
Over het hele seizoen worden rond de
30 soorten verkocht, maar per week is
er keuze uit 6 verschillende tulpen. De
verkoop is alleen van eigen kweek en
altijd vers! De openingstijden van de
kwekerij zijn van maandag tot en met
zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. “Het is
heel belangrijk dat de kwaliteit van de
bollen goed is!” legt Jordi de procedure
uit. “De bollen bevatten alle ingrediën-
ten van de bloem al. Om de winter na
te bootsen worden de bollen in een
koude koelcel met een temperatuur
van 3˚ C geplaatst. De wortelontwikke-
ling gebeurt dan in de tweede koude
cel, op 6˚ C. Daarna worden de bollen
in de kas gezet en gaat de normale
groei beginnen. In 25 dagen zijn de tul-
pen dan klaar om te worden geplukt.”
De bollen staan in kistjes met een bo-
dem van prikkers en hierin zit alleen
water. “Vroeger gebruikte men pot-
grond, maar bij het oogsten van de tul-
pen werden ze vuil. Nu de bollen in wa-
ter worden gekweekt, blijft alles mooi
schoon,” vertelt Jordi, terwijl hij een

paar bossen tulpen uitzoekt om
schoofjes van te maken voor een bin-
nengekomen klant. “Het is voor jarige
dames,” vertelt deze. “Ze zien er zo
feestelijk uit!” Naast de traditionele
bossen van 10 tulpen, zijn ook schoof-
jes te koop. Dit zijn bossen tulpen, naar
keuze 10 of 15, waar de bol nog aan
blijft zitten. De bollen worden in folie
verpakt en de bos kan op een fraaie
schotel worden neergezet. Een vaas is
zo niet nodig. “De wortels moeten wel
nat blijven, maar een beetje water ge-
ven is al voldoende.” Jordi Wesselink
heeft een aantal winkeliers waaraan
hij levert, maar daarnaast een trouwe
klantenkring. “De bloemen blijven ook
lang staan en dat is natuurlijk de be-
doeling! Een bos tulpen moet mini-
maal één hele week mooi blijven. Deze
bloem groeit op de vaas eigenlijk altijd
door, maar er zijn nu ook soorten die
niet te veel groeien,” aldus de jonge
kweker. Jordi’s broer Arjan Wesselink
heeft zijn tulpenkwekerij aan de IJssel-
straat in Empe. “Aan beide kanten van
de IJssel worden nu tulpen verkocht,
vandaar de naam IJsseltulp.” De IJssel-
tulp is te koop bij Arjan Wesselink aan
de IJsselstraat 1A, Empe, telefoon
(0575) 452949 en bij Jordi Wesselink
aan de Hardsteestraat 1, Toldijk, tele-
foon (0575) 451488. Aan de internetsite
www.ijsseltulp.nl wordt nog hard ge-
werkt, maar zal binnenkort beschik-
baar zijn voor informatie.

Broers Jordi en Arjan Wesselink gaan samenwerken onder de naam

IJsseltulp

Al jaren zijn de Bloembollen & bolbloemen van Jordi Wesselink een be-
grip in Toldijk en verre omstreken. Vanaf Kerstmis tot aan de Paasdagen
zijn de tulpen te koop bij de kwekerij. Zijn broer Arjan heeft een tulpen-
kwekerij in Empe. Wat nieuw is: Vanaf heden gaan zij samen verder onder
de naam IJsseltulp!

Jordi Wesselink uit Toldijk is trots op zijn verse tulpen uit eigen kweek.

Advertorial

BASISVERTROUWEN - INLEIDING
In mijn vorige columns vertelde ik dat
tijdens consulten vaak ter sprake
komt dat veel mensen een gebrek aan
basisvertrouwen ervaren. Staan voor
wie je bent, dát uitdragen wat je wer-
kelijk vindt, en blíjven staan als er kri-
tiek op je gegeven wordt, dat is niet al-
tijd een vanzelfsprekendheid. Deze
zelf-beperking wordt vaak als klacht
op zich genoemd, maar ligt ook aan
vele andere klachten ten grondslag.
Een vijftal homeopathische genees-
middelen, zgn. 'basismiddelen', kan
bij dit gebrek aan basisveiligheid hia-
ten helpen opvullen. Het maakt dat
iemand meer basisvertrouwen gaat
ervaren, meer kan gaan beschikken
over de eigen capaciteiten. De vorige
keer kon u lezen over de positieve ef-
fecten van het eerste middel van deze
vijf middelen, Lac Humanum, de ba-
sis van het menselijk leven. Lac Hu-
manum geeft vertrouwen, het geeft
het besef een vanzelfsprekend onder-
deel van het leven te zijn, en men gaat
zich veiliger en meer gevoed voelen
door het leven zoals het is. Ook kan
LacHumanum worden ingezet bij de
behandeling van o.a. eetbuien en
overgewicht. Lac Humanum  kan de
diepere honger stillen die het eten tel-
kens toch niet blijkt te geven. 

CALCAREA EN MOED
"Moed betekent niet dat je geen vrees
kent - maar wel dat je je niet laat ver-
lammen."Een volgende stap ná het er-
varen van een vanzelfsprekender
plaats in de wereld, is het in contact
treden mét de wereld. Het leven kan
echter soms hard, gemeen en vernede-
rend overkomen. Vaak zie ik dat men-
sen uit het veld geslagen worden door

bepaalde tegenslagen, deze niet te bo-
ven komen. Maar als je lamgeslagen
blijft bij gebrek aan reactie-kracht,
dan wordt de tegenslag  een groot lij-
den. Dan helpt het basismiddel calca-
rea (één van de vijf basismiddelen) om
het -al aanwezige- vermogen  in jezelf
wakker te maken om deze ogenschijn-
lijke tegenslagen uiteindelijk om te
zetten naar positieve ervaringen. Men-
sen die dit middel krijgen lijden bijv.
aan angsten, fobieën, paniekaanval-
len, nachtmerries. Dit zijn typische
klachten die hun oorsprong hebben
in het onderbewuste van de mens. In
het onderbewuste van de mens huist
dát wat we moeilijk vinden, wat we
erg verafschuwen of dat wat we heel
erg veroordelen, vaak zonder het zelf
te weten. Met andere woorden onze
schaduwkant, onze kelder. Als je die
(onbewust!) volstopt dan uit zich dit
op een gegeven moment in de vorm
van bijv. angsten. Met het middel cal-
carea krijg je de moed om op zelfon-
derzoek te gaan. Dit lijkt misschien
een lange en zware klus die jaren in
beslag neemt. Maar dat is het mooie
van deze basismiddelen: in een rela-
tief kort tijdbestek krijgen mensen
het vermogen om hun eigen systeem
te doorzien, 'het kwartje valt' zeg
maar, en als dat gevallen is dan kan
het omgebogen worden. Hoe zacht-
zinnig en mild dit iedere keer weer
plaatsvindt daar sta ik vaak weer van
te kijken. Een patiënte licht toe in on-
derstaande casus. 

UIT DE PRAKTIJK:
Sinds de zwangerschap van mijn eer-
ste zoon had ik enorme angsten. Ik
was bang om op straat dood neer te
vallen, om mezelf niet te beheersen

en iets afgrijselijks te doen, of om gek
te worden. Ik trok me terug in m'n ei-
gen veilige wereldje, en op een gege-
ven moment kwam ik de deur niet
meer uit. Ik was compleet afhankelijk
van alles en iedereen om me heen en
ik had de kracht niet om er iets aan te
gaan doen, de kinderen zogen al mijn
toch al beperkte energie op en door
de antidepressiva die ik inmiddels
was gaan slikken, voelde ik me conti-
nue mat en vreugdeloos. Alleen mijn
man, zus en een paar goede vriendin-
nen durfde ik het te vertellen, want
wat zou iedereen me veroordelen als
ze het wisten. De situatie was uitzicht-
loos. Totdat mijn oudste zoon van 4
dagelijks naar school gebracht en ge-
haald moest worden. Toen kon ik er
niet meer omheen. Er moest iets ge-
beuren. Maar wat? Via via kwam ik bij
Frans Quirijnen terecht. En in minder
dan een half jaar tijd gaat het zoveel
beter met me. Mijn paniekaanvallen
en angsten zijn er minder vaak, over-
vallen me niet meer totaal maar zijn
beheersbaar geworden. Ze zitten niet
meer in m'n hele lijf en daardoor
word ik met elke paniekaanval laco-
nieker, kan er soms zelfs de humor
van inzien en dat maakt dat ik tel-
kens meer onderneem, me deelge-
noot voel van het maatschappelijk le-
ven en gewoonweg weer zin heb in de
dag!". 

TOT DE VOLGENDE KEER  
Frans Quirijnen, Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd - vergoeding door
zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2  7231 NB  Warnsveld
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

  



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

Een team bestaat uit vier of vijf personen.
Bij een team van vijf personen tellen al-
leen de beste vier resultaten. Maar u kunt
ook alleen meedoen. Er is ook een indivi-
duele klasse. Voor informatie en opgave:
Telefoon 0575-563032 of mail petra-
brink@xs4all.nl en u krijgt dan alle infor-
matie thuis gestuurd.

OVERIGE ACTIVITEITEN 
SV WILLEM TELL: OPEN DAGEN
Zaterdag 17 en zondag 18 februari houdt
SV Willem Tell Open dagen vanaf 13.30
tot 17.00 uur. Op zaterdag 17 februari
kan iedereen boven de 16 jaar kennis ma-
ken met kleinkalibergeweer schieten 50
en 12 meter. 

Vanaf acht jaar en ouder kan ook gescho-
ten worden met luchtgeweer en pistool
10 meter. Bij Willem Tell mogen kinde-
ren al vanaf acht jaar schieten. Willem
Tell heeft twee speciaal opgeleide trai-
ners die ervoor zorgen dat de jeugd zeer
veilig en gedisciplineerd met een lucht-
wapen kan omgaan. 

Zondag 18 februari is de mogelijkheid
om boog te schieten onder deskundige
begeleiding van de jeugdbegeleider van
de handboogafdeling. 

Jeugdleden zijn welkom bij Willem Tell
vanaf het moment dat ze de boog zelf vei-
lig kunnen hanteren. Ook is er op deze
zondag mogelijk om lucht te schieten.
Op beide dagen is er verder ruimte en be-
geleiding voor de Bronckhorsterstraten-
teams om te oefenen. 

JEUGDTOERNOOI
Van 20 t/m 22 april organiseert Willem
Tell een jeugdtoernooi voor alle jeugd-
schutters in de regio en ver daarbuiten. 

Er komen veel jeugdschutters naar het
Gelderse Hengelo. Zelfs vanuit Duitsland
zijn er al inschrijvingen binnen. Er wordt
geschoten in alle klassen voor luchtge-
weer en luchtpistool. 

Voor de begeleiders van de jeugd is er een
speciale wedstrijd met natuurlijk een
speciale prijs. Ben je jonger dan 21 jaar en
schiet je, doe dan mee en geef je op! 

Schiet uw zoon of dochter niet, maar wil-
len ze wel meedoen, informeer dan tij-
dens de Open dagen naar de mogelijkhe-
den. 

Meer informatie over de activiteiten van
SV Willem Tell volgt later in Weekblad
Contact.

Open dagen en jeugdtoernooi SV Willem Tell

Stratenschiettoernooi voor
inwoners van Bronckhorst
komt eraan
Schietvereniging Willem Tell uit Hen-
gelo Gld organiseert ook dit jaar weer
het Bronckhorster stratenschiettoer-
nooi. Het schietevenement start 5
maart om 19.30 uur. De finalewedstrij-
den zijn 29 maart. De wedstrijden
worden gehouden in het clubgebouw
van SV Willem Tell. Het schiettoernooi
staat open voor alle inwoners van
Bronckhorst.

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur

vr. 8.00 - 21.00 uur   za. 8.00 - 18.00 uur

BAKE-OFF

AH PAIN BRODEN
o.a. Boulogne 
stuk

NU 1.39

MAAK NU KANS OP ONZE MOOIE AUTO!!

LEGNER LICHTE BORREL
fles 1 liter

NU 8.49

DOYENNE DU COM. 
of CONFERENCE 
HANDPEER

kilo 1.25

ALMHOF 
ROOMYOGHURT
2 bekers à 500 gram

van 2.74 VOOR 2.05

CALGONIT 
VAATWASTABLETTEN
doos  

NU   1+1 GRATIS
PRINGELS CHIPS
ALLE VARIANTEN 
2 bussen 
á 170 gram

NU 1.99

DIEPVRIES VLEES
DIV. VARIANTEN
bijv. OSSEHAASTOURNEDOS

doos
NU 4.69

HAAS- OF
RIBKARBONADE
kg  
voord. verp.

NU 6.49

Timmer- en Aannemersbedrijf Boesveld is werkzaam binnen de markt
woningbouw en utiliteit. Complete uitvoering van renovatie-,
verbouw- en kleinschalige nieuwbouw is ons werkgebied.
Wegens groei en voor diverse aankomende projecten zijn wij op zoek
naar een ervaren

Timmerman
Werkzaamheden:
- Verbouw, renovatie timmerwerkzaamheden.
- Meewerken aan complete verbouwingen.

Functie eisen:
- Minimaal VMBO diploma, eventueel lerende via een BBL traject 

3e of 4e jaars.
- Ervaring in klantenwerk is een pré.
- Rijbewijs B.
- Woonachtig in de regio Steenderen.

Wij bieden:
- Goede beloning (aangesloten bij Cordares).
- Mogelijkheid tot vast dienstverband.

Interesse?
Stuur een korte brief met CV op t.a.v. Jolanda Boesveld, 
Timmer- en Aannemersbedrijf Boesveld, Wehmestraat 8, 
7221 BT Steenderen, e-mail: info@boesveld.eu Of bel: 0575-452516.

VERBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD  
NIEUWBOUW • DAKKAPPELLEN • BADKAMERS

Weekblad Contact blijft betaalbaar voor de kleine adverteerder.
Daarom komen wij met verschillende edities in de  gemeente Bronckhorst.

WEEKBLAD

Dus kijk snel op

Nu 

ook op

internet!

www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• 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 T
Ons 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 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47
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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!
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20%
KORTING
OP GEHELE
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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 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.
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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

Dinsdag 21 november 2006
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Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
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Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan
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ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
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Zie in het hart van Con
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS
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11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

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

daarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez
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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.
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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 Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast 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 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 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 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 scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Goed bereikbaar 
500 gratis parkeerplaatsen

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

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

OPRUIMING
50% tot 75%

50% tot 75% korting
op dames- en herenmode

Josephine & Co, Only-M, Gerry Weber, Basler, FrankWalder, Rosner,
Zerres, Verse, Tence, Gardeur, Roberto Sarto, Pools, Enjoy, Mezzo.

Marco Manzini, For Fellows, MENS, Olymp, MAC, Trafic, Com4.

OPRUIMING

www.weulenkranenbarg.nl

Golfplaten
onduline zwart, rood of groen 200x90 cm

gegalvaniseerd en plastic diverse afmetingen

dakshingels zwart, rood of groen€ 23,95 / 3m2

Ons adres:
Ruurloseweg 45a Vorden
Tel. 0575 - 55 12 17

Zonnegloed Administratieve dienstverlening

Wat ik u kan bieden?

Voor particulieren:
* Belasting aangiften, aanvragen van zorg en huurtoeslag,
* Hulp bij uw administratie als u het even niet ziet zitten
* Structuur aanbieden in uw bestedingsgedrag

Voor ondernemers:
* Volledige administratie (of een onderdeel daarvan)
* Balans en Verlies en Winstrekening
* Aangiften belastingen
* Adviezen bij investeringen
* Opzetten en aanpassen ondernemingsplan

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek
T 0575 529227 0628435991 E dienstverlening@zonnegloed.nl

Presenteert

20:00 UUR T/M 24:00 UUR
ENTREE € 5,00

LEEFTIJD T/M 15 JAAR

VRIJDAG 26 JAN.

TEENAGE
PARTY



HOESLAKENS

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

BADJASSEN 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
litsjum. van 23,95 voor 19,95
Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

Cinderella basic katoenen 
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 14,95 voor 10,95
90/200 van 15,95 voor 10,95
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 8,95

Badstof hoeslakens
90/200 van 18,95 voor 14,95
90/220 van 21,95 voor 17,95
140/200 van 27,50 voor 22,95
160/200 van 27,95 voor 22,95
180/200 van 34,95 voor 26,95
200/200 van 34,95 voor 26,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 24,95
2 pers. van 42,95 voor 29,95
litsjum. van 48,95 voor 34,95
litsjum. xl van 54,95 voor 39,95
onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Synthetisch kussen met hollow fiber
vulling + katoenen tijk

van 19,95 nu 2 voor 29,95

Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.

van 32,95 nu 2 voor 39,95

NIEUW!!! Micro de luxe kussen
100% perkal katoenen tijk. Perfect
vochtregulerend + goed wasbaar.

van 39,95 nu 2 voor 49,95

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk met natuurzijde 

van 37,95 nu 2 voor 49,95

3 Kamer kussen
90% dons buitenzijde en veren 
binnenin

van 64,95 nu 39,95

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

90% donskussen van BRINKHAUS
normaal 179,-      nu 99,-

BADGOED

Honderden DEKBEDSETS 
met kortingen tot 70%

± 2000               dekbedsets
collectie 2005/2006

1 persoons normaal 75,- nu  29,-
2 persoons normaal 115,- nu  39,-
Litsjumeux normaal 135,- nu 49,-

Vandyck badstof badjas 
div. kleuren

van 59,95 nu 39,95

Badmatten
Synthetische badmatten 

bidetmatten en toiletmatten

HALVE PRIJS

Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino 

vanaf  4,95  

Keukenschorten vanaf  9,95

Halflinnen theedoeken
NU SLECHTS   1,95

KEUKEN

65% eendendons 4-seizoenendekbed, 
35% eendenveertjes.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 79,95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,95

2 pers. 200/200 van 249,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 145,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159,-

90% eendendons 4-seizoenendekbed, 
10% ganzenveertjes.
1 pers. 140/200 van 249,- voor 149,-
1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 169,-
2 pers. 200/200 van 409,- voor 229,-
litsjum. 240/200 van 459,- voor 269,-
litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 299,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte 
ganzendons, carré gestikt. Het herfst-
deel is navulbaar.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 199,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 359,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 419,-

Mazurische dons mooiste kwaliteit 
ganzendons 90%
1 pers. 140/200 van 329,- voor 199,-
1 pers. xl 140/220 van 369,- voor 229,-
2 pers. 200/200 van 449,- voor 279,-
litsjum. 240/200 van 529,- voor 319,-
litsjum. xl 240/220 van 599,- voor 349,-

Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch. 
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 99,- voor 65,-
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,-
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89,-
litsjum. 240/200 van 159,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,-

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 145,-

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

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu 9,95
washand van 2,25 p/st. nu 1,80

Vandyck badmat
(Hotelmat) 100%katoen.

60/60 Toiletmat nu 16,95
60/60 Bidetmat nu 14,95
60/100 Badmat nu 24,95
67/140 Badmat nu 34,95

Vandijck badmat 
(Lussenmat) 100%katoen.

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95
60/60 Toiletmat van 14,95 nu 9,95
55/90 Badmat van 22,50 nu 14,95
60/110 Badmat van 37,50 nu 21,95
67/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Benetton velours badjas 
div. kleuren met shawlkraag

van 62,50 nu 29,95

Keukensets   10 kleuren
van 9.95 voor 5,95

bijv.

Kinderdekbedsets vanaf 14,95

FLANELLEN dekbedsets

HALVE PRIJS v.a. 24,95 

Heren badjassen vanaf 29,95

Microfiber badjassen vanaf 29,95

Kinder badjassen vanaf 14,95

SYNTHETISCHE 
DEKBEDDEN

DONZEN 
DEKBEDDEN

WOLLEN
DEKBEDDEN


