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Inmiddels heeft T.A.O. de draad weer
opgepakt. En hoe! Afgelopen weekend
was de kapel beide avonden tjokvol
toen het komische blijspel (in dialect)
‘Onrust in het Rusthuis’ werd opge-
voerd. De bezoekers kwamen voor het
merendeel uit de Wildenborch zelf, of
hadden er (in vele gevallen) verwant-
schap mee. En natuurlijk heeft elke
vereniging supporters. Zo ook T.A.O.
Neem bijvoorbeeld Grietje Kelder die
al drie decennia lang in weer en wind
op de fiets van Lochem naar de Wil-
denborch pendelt om daar haar favo-
riete toneelgroep te zien optreden.
Vrijdagavond bood Frieda te Lindert
haar voor deze support een attentie
aan en kreeg zij vanuit de zaal een da-
verend applaus. 

Het blijspel ‘Onrust in het Rusthuis’
speelde zich of in het pas geopende
rusthuis, waar de vonken (soms letter-

lijk) in het rond vlogen. Wat wil je,
wanneer de klusjesman Tammo (Frits
Pladdet) gasleidingen met behulp van
een aansteker gaat repareren! Of bo-
men gaat zagen die , jammer dan, pre-
cies op het rusthuis vallen ! Als direc-
trice ben je natuurlijk niet te benij-
den, wanneer je mannen als Olle Alle
(Reinier Klein Brinke ) en Driekus (Ap-
pie Klein Brinke) moet verzorgen.
Prachtige dialogen tussen de beide
broers. Olle Alle had zijn hele leven ge-
spaard. Hij vertrouwde niemand zijn
geld toe en helemaal niet aan de DSB
Bank. ‘ Ik hol het gewoon in de tesse’,
zei Olle Alle. ‘Niet doen’, zei Driekus,
stop het toch in de Friese klokke’. 

Zo gezegd, zo gedaan. Wat volgde was
een aaneenschakeling van dolkomi-
sche situaties. De klok sprong uit el-
kaar, het geld dwarrelde rond en werd
later door de directrice veilig opgebor-

Blijspel 'Onrust in het Rusthuis'

T.A.O. maakte er een
dolle boel van

Een paar jaar geleden trad de toneelgroep T.A.O. uit de Wildenborch voor
het laatst in de vertrouwde kapel aan de Kapelweg op. Een week later
werd begonnen met de restauratie/ renovatie van het gebouw. Dat gebeur-
de met vereende krachten, een verbouwing door ‘eigen volk’ want vrijwel
de gehele gemeenschap hielp mee. De bekroning volgde in de loop van dit
jaar toen de Werkgroep Leefbaarheid Vorden al die vrijwilligers de titel
‘Parel van Vorden’ verleende. Onderwijl werden een aantal leden van de
toneelgroep geconfronteerd met familieleed, waardoor begrijpelijk de
lust tot toneelspelen verdween.

de gehele crew van T.A.O.

gen. Althans dat dacht zij. Riet Dits-
huizen die de rol van directrice speel-
de had in geen 35 jaar op de planken
gestaan en pakte de ‘toneeldraad’ snel
weer op, zo bleek. En flirten kon zij
ook, maar helaas voor haar Olle Alle
had een ander op het oog. En wel
Theadoramiena (Kristie Holsbeeke), de
bejaardenverzorgster die zich zelf wel
heel erg lelijk vond. ‘Toen ik mijn
hondje uit het asiel wilde halen en zij
mij zag, ging ze gelijk weer snel het
asiel in’, zo sprak ze jammerend. 

En dan was er ook nog Miep (Dinie
Schoolen) die zich in het rusthuis op-
timaal liet verzorgen. Ze was boven-
dien temperamentvol en ondanks
haar hoge leeftijd nog erg sexy. Zij
lustte wel een mals ‘blaadje’. Geen
groene, maar een ‘oud blaadje’ in de
persoon van Driekus. Hilarisch de scè-
ne toen Olle Alle en Driekus ‘onder co-
ver’ als vrouw verkleed, op jacht gin-
gen naar het zoek geraakte geld. De
kok in het huis, een zekere Loes (Ineke
Braakman) nam het niet zo nauw met
de hygiëne. Stamppot zuurkool met
een sigarettenpeuk en een muis in de
‘pot’ , niet zeuren, gewoon opeten ! Re-
chercheur de Kok (Jos Vrielink) op
zoek naar het (waarschijnlijk) gestolen
geld speelde dit weekend voor het
eerst mee bij T.A.O. Hij kon geen van
de verdachten arresteren, want wat
bleek, het geld was niet gestolen, de
muizen in het rusthuis hadden er een
warm nestje van gemaakt ! De regie
van het voortreffelijk gespeelde blij-
spel was in handen van Frieda te Lin-
dert. Souffleuse Gerda Wezinkhof, gri-
me Ina Wesselink en techniek Hugo
van Ditshuizen.

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotel
Pangasius verpakt in een pakje van

aluminiumfolie met wortel, prei en roomboter
***

Kalkoenrollade met een saus van spek,
dragon en ui

***
Beide garnituren worden 

geserveerd met gebakken aardappelen,
friet, groente en rauwkost.

€ 14,50

Plus wat een verschil! 
Elke dag vers gebak!

• Vers afgebakken 
Appelflappen 4 stuks  € 2.00

• Hacheevlees800 gram  € 4.99
• Rundergehakt kilo  € 3.99
• Hollandse 

Kanzi appels kilo  € 1.49

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

666   HHHAAALLLEEENNN   444   BBBEEETTTAAALLLEEENNN***

* de hoogst geprijsde
Aanbiedingen geldig t/m 5 december 2009

Mitra Slijterij
Sander Pardijs
Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264

Ook dit jaar geeft Drukkerij Weevers 

weer de KERSTKRANT uit. 

Deze krant wordt verspreid

vanaf 8 december in de gemeente

Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld.

Aanleveren kopy en advertenties 

voor de Kerstkrant 2009 

voor 2 december 2009.

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 Vosse-
bessen

€2.99



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 december 10.00 uur ds. M. van der Meer uit Lo-
chem, 2de advent

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 december 2de advent 10.00 uur  ds. F.W. Branden-
burg

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 december 10.00 uur  ds. R.A. van Oosten, Warns-
veld 2de advent

R.K. kerk Vorden
Zondag 6 december 10.00 uur Viering 2de zondag advent

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 december 17.00 uur Eucharistie, volkszang.
Zondag 6 december 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor

Tandarts
5/6 december W.A. Houtman, Vorden tel. 0575 – 55 22 53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereik-
baar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

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

Kerst-workshop Kunst-
Kring Ruurlo: dinsdag 8 de-
cember 9.30 uur workshop
Tafelversieringen. Kosten €
12,50 inclusief materiaal/kof-
fie/thee. Info en aanmelding:
0573-453090/451599 of cur-
susadministratie@kunst-
kringruurlo.nl

�

Te Huur per 1 Jan. 2010
in buurtschap Bekveld nabij
Hengelo; gedeelte van een
woonboerderij met veel pri-
vacy, huurprijs € 600,00 exl.
energie. Telnr 0575-462828

�

TE HUUR (tijdelijk)
woonboerderij in het buiten-
gebied op grens Vorden
Wichmond 130m² woonruim-
te met evt grote berging Inl:
0575-450814

�

Te koop Kerstbomen
vers uit de grond. Fam Kap-
pert Ruurloseweg 87 Kranen-
burg 0575-
556935/0615540958

�

Te k afkortz. Harwie, cir-
kelzagen, kettingfrees, 1 hef-
truck Tajolo met side lift 2 alu
rolsteigers en alu. ladders tel.
06-50 50 26 80

�

Te. k Balkhout, panlatten,
underlayment platen en iso-
latie pl. 4,6,8,10 cm dik. tel 06
50 50 26 80

�

Wij verhuren weer SINT
en PIET kostuums 

DS Design Molenkolkweg 33
Steenderen 0575 - 45 20 01 

Workshops voor kerstde-
coraties. Er zijn nog plaatsen
vrij. "Creatief bij Marjo"
M.Frederiks, Wiendelw.1,
Keijenborg. tel:0575 463442.

�

Mens waar ben je op
zaterdagavond???

Wekelijks van 19.00 uur tot
21.30 uur inloop-ontmoetings-
avond in "de Voorde" achter

de Dorpskerk.
Koffie-praatje-spelletje
Voor wie? Jong en oud.

Kerkelijk of niet kerkelijk.
Hartelijk welkom

Ook op 5 december.
info: 555476 of 551060

Een cadeautip voor Sinterklaas:
de nieuwste CD van Gery Groot
Zwaaftink 'Van Dageraad tot
Schemerlamp' is te koop bij Loga
te Vorden voor € 12,50.

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

�

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

�

TE HUUR (tijdelijk) vrijge-
legen woonhuis te WICH-
MOND Begane grond 170
m², intree, hal, gang, woon-
kamer 41,5 m², keuken 27,5
m², 2 slaapkamers, badka-
mer, berging, vlizo trap naar
bergzolder. Inl. 06 21580650

�

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

VVV Ruurlo Tip voor 5
december én de Kerst. Leuke
pakketten met Achterhoekse
produkten, in allerlei prijs-
klassen. Verkrijgbaar bij de
VVV Ruurlo

�

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

Vlaai v/d week

Appelspeciaalvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Sint-aanbiedingen 
voor een heerlijk avondje

Speculaasstaaf 
per stuk € 2,95

Speculaaspoppen
2 st. 480 gram € 5,95

Aanbiedingen geldig van di. 24 nov. t/m za. 5 dec.

Dagmenu’s
2 t/m 8 december 2009 

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

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

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

Woensdag 2 december
Minestronesoep/ Kippenreepjes op Thaise wijze bereid in saus, rijst
en rauwkostsalade

Donderdag 3 december
Hachee met hutspot en appeltjes, jus, mosterd en zuurgarnituur/
Bavarois met slagroom

Vrijdag 4 december
Mosterdsoep/ Zalmfilet met dille saus, aardappelen en groente

Zaterdag 5 december
Italiaanse cordon bleu, gegratineerd met ham en kaas, aardappelen
en rauwkostsalade/  ijs met slagroom (alleen ophalen/bezorgen) 

Maandag 7 december
Champignonsoep/ Spies de Rotonde, kruidenboter, aardappelen en
rauwkostsalade 

Dinsdag 8 december
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ IJs met slagroom

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Te koop vanaf 7 dec.
Kerstbomen blauw- en
groenspar 150 tot 250 cm
hoog, Cortumme Voortseweg
11 Toldijk

�

Ervaren Allround Klussenman
b.z.a. voor 22,50 p.u.

06-51980809 info@tukky.nl
(zie advertentie) http://link.markt-

plaats.nl/220694968

Te koop grote bamboe
(Ph.aureosulca "Aureocau-
lis")Tel.0654227710E-
mail:Westendorp8@kpnpla-
net.nl

�

KunstKring Ruurlo: 8 de-
cember workshop Kersttafel-
versieringen, januari Portret-
tekenen en Boetseren, fe-
bruari Leeskring Wereldlite-
ratuur. Info en aanmelding:
0573-453090/451599 of cur-
susadministratie@kunst-
kring.nl

�



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l
Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

HAZELNOOT-
SCHUIM-

TAART

NU VOOR

€ 8.75

WITTE PUNTJES

6 VOOR € 2.25

VOLKOREN BROOD

NU VOOR € 1.85

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 1 t/m zaterdag 5 december.

PEPERNOTEN- OF

SPECULAASVLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Het is mooi geweest

Een echtgenoot, vader en opa sterft altijd te vroeg, 
al wordt hij nog zo oud.
Je wilt hem nog niet missen omdat je van hem houdt.
Maar eens komt de dag dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, 
maar in je ogen blinkt een traan.

Na een liefdevol en zorgzaam leven is overleden
mijn man, onze vader, opa en oude opa

Evert Gotink

echtgenoot van Gerritjen Voskamp

* Vorden, 7 mei 1916     † Ruurlo, 24 november 2009

G. Gotink-Voskamp

Jan en Minie
Nynke en Henry

Lynn, Sven, Demy
Lizet en Arjan

Bea en Henk
Maarten, Pieter, Wouter,
Simon, Juliët, Brigit

Correspondentieadres: 
Eikenlaan 24, 7251 LT  Vorden.

Onze dank gaat uit naar de artsen en personeel 
van Sensire thuiszorg en zorgcentrum De Bundeling

te Ruurlo, voor de liefdevolle verzorging.

De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 28 novem-
ber plaatsgevonden.

WEGENS 
GROOT SUCCES

starten wij in W’veld
weer met een nieuwe
groep om onder bege-
leiding af te slanken.

Geef U nu vast op, 
telf. 52 23 26 /

06 - 52 03 59 18

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het toch nog plotselinge overlijden van 

Wim Zuurveld

Wim was vrijwilliger van het eerste uur bij onze
stichting. Wij zullen zijn hulp dan ook zeker gaan
missen.

Wij wensen Dilly, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte om dit verlies te dragen.

Bestuur en al haar vrijwilligers 
Stichting Evenementen Vorden (Stevo)

Koopavonden

Donderdag 3 december
een extra koopavond tot 21.00 uur
i.v.m. Sinterklaas.

Zaterdag 5 december 
zijn de winkels tot 17.00 uur open.
De food-sector zal echter meren-
deels 16.00 uur sluiten.

Woensdag 23 december
een extra koopavond tot 21.00 uur i.v.m. Kerst.

Op 24 december en op 31 december zijn
de winkels om 16.00 uur gesloten.

Op zaterdag 2 januari zullen de winkels
normaal open zijn, met uitzondering van 
de food-sector.

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar

doorlopende puppycursussen.

Zie ook:
www.kleinweetink.nl

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

Deze strijd heeft hij niet kunnen winnen.

Bedroefd maar ook dankbaar dat hem verdere pijn
bespaard is gebleven, delen wij u mede dat na een
met moed gedragen ziekbed van ons is heenge-
gaan onze vader, opa en mijn broer

Piet Hein Emsbroek
– Pieter Herman –

Hij overleed op 63 jarige leeftijd, omringd door allen
die hem lief waren.

Vorden, Manon en Jan Groeneveld-Emsbroek
Pascalle
Stijn

Vorden, Jochem Emsbroek

Lochem, Frits en Ietje Emsbroek-Dam

Laag Keppel, 25 november 2009 

Correspondentieadres:
Fam. Groeneveld-Emsbroek
Groeneweg 1, 7251 ET  Vorden

De  crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
maandag 30 november.
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Rectificatie: De Kadokamer doet niet mee aan de Eindejaarsactie.

Vol smaak:
Hollandse Elstar 1 kilo 0,99
Spruiten 500 gram 0,49
Nieuwe oogst uien
per 2 kilo verpakt 1 kilo 0,59

Weekaanbiedingen:
Op alle gesneden groente 2e pak halve prijs
Gehele assortiment rauwkosten 2e bakje halve prijs

Uit eigen keuken:
Deze week 3 verschillende stamppotten
en 3 verschillende soorten vlees
Eén stamppot en één stuk vlees naar keuze

per persoon 5,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 7 dec. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850
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De bus, de trein,
eens moet de eerste keer zijn

Mee eens. Topsport en 

breedtesport zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Sport heeft 

positieve effecten op ieders leven, 

maar verbindt ook gemeentelijke, 

provinciale en landelijke doe len. 

Investeren in sportdeelname dient 

zowel het individuele belang, 

alsook maatschappelijke doelen, 

sociale cohesie, opvoedkundige 

aspecten, gezondheid, etc.

Herman Koster, fractie CDA

De SP steunt het stimuleren van 

sportbeoefening, maar gaat niet 

voor Olympische ambities en 

geldverslindende projecten. Elke 

euro voor topsportontwikkeling 

kan niet gebruikt worden voor 

breedtesport. Trapveldjes, 

zwembaden en mogelijkheden 

voor gehandicapte sporters in de 

wijk vindt de SP belangrijker.

Cobi van Driel, fractie SP

Topsport is goed 
voor breedtesport

Prijs voor energie-advies aan huis

Een leven lang sporten

Over een paar jaar doet driekwart van de Gelderlanders, ongeacht 

leeftijd of beperking, aan sport. Om dit doel te bereiken, gaat de 

provincie stevig in sport investeren. Een leven lang sporten is niet alleen 

belangrijk voor je lichamelijke gezondheid, maar ook voor je sociale 

contacten. De jeugd krijgt speciale aandacht, want slechts één op de 

zeven Gelderse jongeren tussen de 12 en 17 jaar beweegt voldoende.

Nieuw is dat de provincie zich ook gaat inzetten voor de topsport. 

Tien sporten komen aanmerking voor extra ondersteuning voor het 

ontdekken en ontwikkelen van talenten, maar ook voor de benodigde 

accommodaties en evenementen. De provincie streeft ernaar dat 

Gelderland over zeven jaar 20% meer topsporters telt.

Hoe beter de accommodaties, des te gemakkelijker wordt het om 

belangrijke sportevenementen naar Gelderland te halen. Grote 

evenementen spelen een belangrijke rol in wervende kracht van sport. 

Ze stimuleren meer mensen om zelf aan sport te doen. Bovendien 

hebben ze een positieve invloed op de economie.

Beestenboel 

Kerk aan restauratie toe?

In december is het 'Een Beestenboel' in het Huis der Provincie. 

Vanaf 3 december 2009 is onder deze titel een tentoonstelling 

te zien van beelden van Pinky Messchaert. Zij noemt zich 

'beeldopbouwer'. Messchaert maakt haar beelden van 

afgedankte materialen die zij op speelse wijze nieuw leven geeft. 

Inspiratie voor haar werk kan een liedje zijn, een verhaal, een 

gedachte of een op straat gevonden stukje materiaal. 

Dieren zijn een steeds terugkerend onderwerp in haar werk. 

De beesten van Pinky Messchaert zijn nog tot eind januari te 

zien op Markt 11 in Arnhem. 

Meer informatie op www.gelderland.nl/tentoonstellingen

Heeft u een kerkgebouw, begraafplaats, kapelletje, kerkpad of 

klooster onder uw beheer en is dit aan restauratie toe? Meld dat 

dan bij de provincie Gelderland. Voor het einde van 2009 wil de 

provincie een compleet overzicht krijgen van alle noodzakelijke 

restauraties van religieus erfgoed. Bij het maken van het beleid 

voor cultuurbehoud en de verdeling van geld wordt hiermee 

rekening gehouden. De provincie wil in kaart brengen van welk 

religieus erfgoed restauratie nodig is en roept alle eigenaren op 

om het overzicht compleet te maken. 

U kunt hierover contact opnemen met Tonnie Lambert, 

T (026) 359 97 55, a.lambert@prv.gelderland.nl.

De inwoners van de gemeenten Duiven, Lochem 

en Over-Betuwe krijgen energiebesparingsadvies 

aan huis. De gemeenten hebben daarvoor de 

Gelderse Energieprijs 2009 gekregen. De winnende 

gemeenten schakelden voor dit project een re-

integratiebedrijf in dat langdurig werklozen helpt 

om een baan te vinden. In dit geval door ze op te 

leiden tot energieadviseur. In Overbetuwe is het 

project al afgerond. De familie Küper uit Heteren 

heeft veel aan de besparingen gehad. Hans Küper: 

‘De adviseur gaf ons slimme tips. Bijvoorbeeld 

om de televisie niet op stand-by te laten staan. 

Het zijn eenvoudige dingen, waar je geen comfort 

voor inlevert.’ De Gelderse Energieprijs is een 

onderdeel van het klimaatprogramma Aanpakken 

en Aanpassen van de provincie  Gelderland. 

Wanneer zat u voor het laatst in het openbaar vervoer? Lang 

geleden ? Nog nooit? Probeert u het dan (nog) eens. Voor 11,95 

euro mag u een week lang met het openbaar vervoer in Oost-

Nederland reizen. Zo kunt u zelf ervaren wat het openbaar 

vervoer (OV) u te bieden heeft.  

Dit aantrekkelijk aanbod is onderdeel van een campagne van 

alle vervoerbedrijven in Gelderland, Overijssel en Flevoland, 

samen met de provincies en de regio’s Arnhem-Nijmegen en 

Twente. Voor veel mensen is het OV onbekend en daarmee 

onbemind. Het beeld dat men heeft is er een van vroeger. 

Met de campagne 'De bus, de trein: eens moet de eerste keer 

zijn!' krijgt iedereen de uitnodiging om zelf te gaan ervaren 

wat er in het openbaar vervoer is vernieuwd, bijvoorbeeld aan 

reisinformatie, voertuigen, haltes en stations. De OV-week is 

te koop via de website 'ervaar het ov'. In totaal zijn er in een 

periode van negen weken 45.000 OV-weekkaarten te koop.

Meer informatie op www.ervaarhetov.nl

Reageer op gelderland.nl/stelling

Sport is niet alleen gezond, maar brengt mensen ook meer met elkaar in contact

De adviseur geeft zijn energiebesparingstips bij de mensen thuis

Een week in de bus en de trein voor een klein prijsje

Fo
to

gr
afi

 e
 M

ar
co

 V
el

li
n

g
a,

 O
o

st
er

b
ee

k

stelling gelderland sportland
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expositie

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit

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

Eindelijk echt   
    tijd  gevonden

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Tankstation & Oliehandel
Enkweg 1a, Vorden. 
Tel 0575 551811

Sinterklaas sprak tot zijn pietermannen en zei; dit jaar zijn de cadeaus gemakkelijk; een ei
Bij Weulen Kranenbarg kan je het voordeligst tanken en hebben jullie die shop gezien?
Je kunt het zo gek niet bedenken.
Prachtig verpakte cadeaus in leuk papier of doos.
Van broeken, sokken, mutsen en shalws.
Van winterpaketten voor de auto en geuren voor de mannen, scheerapparaten, enz. 
Altijd iets speciaals!
Ook aan de dames is gedacht; geurtjes, tassen, riemen, heel veel kettingen, armbanden ,
ringen en nog veel meer van dat soort dingen. Wat een pracht!
Heel veel lekkers, cadeaubonnen, bloemen en altijd raak geschoten 
met  Weulen Kranenbarg’s heerlijke pepernoten!

Dus tot ziens bij:
Tankstation Weulen Kranenbarg, Enkweg 1a, Vorden

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

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

Hoe werkt de actie?
Met elke kassabon die men ontvangt bij besteding
van € 10,00 of meer (2 bonnen van € 5,00 gelden
ook) kan men meedoen. Men vermeldt naam, adres,
POSTCODE en telefoonnummer op de bon en
vervolgens deponeert men deze in de daarvoor be-
stemde bussen.

Alleen de kassabonnen van de deelnemende
ondernemers doen mee in deze aktie. Deze
ondernemers zijn herkenbaar aan de posters
op de winkeldeur.

Waar staan de bussen?
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys • Mitra Slijterij Sander Pardijs
Welkoop Vorden • Visser Mode • Den 4Akker te Vierakker • Bruna Vorden

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

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

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

Doe mee en WIN SAMEN 
MET JE BUREN!!!

De tweede trekking van de Eindejaarsaktie is gevallen op 
postcode: 7251 EL 7251 HG
• N. Schoemaker, Stationsweg 13, 7251 EL Vorden 

Ook de buren met dezelfde postcode hebben prijs! Dit zijn de buren
op Stationsweg 1 t/m 33

• Mevr. Leny Bols, Warkenseweg 4, 7251 HG Vorden
Ook deze buren met dezelfde postcode hebben prijs! Dit zijn de bu-
ren op Gazoorweg 1 t/m 3, Warkenseweg 2 t/m 4 en Gazoorweg 6.

ALLEMAAL VAN HARTE GEFELICITEERD!!!
U krijgt persoonlijk een uitnodiging om de prijs op te halen op
de Kerstmarkt.

I.v.m. verbouwing is ons restaurant
GESLOTEN van 30 november

t/m 8 december.
De cafetaria is GESLOTEN

van 30 november t/m 2 december.

Vanaf donderdag 3 december hebben
we in de cafetaria de volgende

VERBOUWINGSAANBIEDINGEN:

Karbonademenu € 5,00
Schnitzelmenu € 5,00

Boerenkool met worst € 5,00
Almenseweg 35a • 7251 HN Vorden • Tel. (0575) 55 40 01

www.oldelettink.nl • info@oldelettink.nl

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

Kleur, knip of plak

het COOLSTE
Sinterklaasgympie

Lever het gekleurde, geknipte of geplakte

Sinterklaasgympie in voor zaterdag 5 de-

cember bij SUPER DE BOER YVONNE EN WILBERT
GROTENHUIJS.

Twee zwarte pieten komen zaterdag 5 de-

cember tussen 13.00 en 15.00 uur jullie

gympjes bekijken en hebben ook nog iets

lekkers bij zich.

En voor de 3 mooiste gympies is er

nog een speciaal cadeau;

1 JAAR LANG GRATIS DE DONALD DUCK

Ga dus gauw naar SUPER DE BOER YVONNE EN
WILBERT GROTENHUIJS en haal je kleur, knip

of plakgympie en maak er wat moois van!



Oproep deelname studiekring

Stichting Welzijn Vorden en Stichting Welzijn Ouderen Hengelo

zijn voornemens een Studiekring voor Ouderen op te gaan zetten.

Als er zich 10-15 personen zouden aanmelden kan er een studie-

kring van start gaan.

Een studiekring voor 55+ ers die zich met elkaar in een onderwerp

willen verdiepen om er later eventueel iets mee te kunnen gaan

doen, een permanente groep, die eens per week of om de twee we-

ken bij elkaar komt. 

InfoFilter (blokkeren van ongewenst telefoontjes)

Veel mensen ervaren het als erg hinderlijk voortdurend telefo-

nisch te worden lastig gevallen met verkoopraatjes. Vooral voor de

verkoop van energie, verzekeringen en de krant  wordt men vaak

lastig gevallen. Om deze telefoontjes te blokkeren en ook om geen

ongevraagde geadresseerde reclame per post meer te ontvangen

kunt u zich aanmelden bij InfoFilter. Dit kan via de website

www.infofilter.nl, telefonisch 0900 6661000 of schriftelijk bij Stich-

ting Info filter, Postbus 666, 1000 AR Amsterdam. Een groot gedeel-

te van de ongevraagde reclames wordt op deze manier geblok-

keerd, maar dat is niet mogelijk voor bedrijven die niet bij infofil-

ter zijn aangesloten, doch dit is een minderheid.

Leren omgaan met een mobiele telefoon 

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in deze tijd en lijkt

een onmisbaar communi¬catiemiddel. Nu ouderen steeds langer

zelfstandig blijven wonen is de mobiele telefoon een belangrijk

hulpmiddel geworden. Het gebruik van een mobiele telefoon is

niet zo eenvoudig voor ouderen. Sommige stichtingen organise-

ren bijeenkomsten, anderen nog niet. Lijkt het u iets? Meldt u dan

bij de betreffende stichting in uw woonplaats en vraag naar de mo-

gelijkheden.

Mantelzorgsalon dinsdag 8 december

Deze mantelzorgsalon zal in het teken staan van domotica; tech-

nieken die thuis wonen langer mogelijk maakt. Er zal uitgebreid

worden stilgestaan bij allerlei technisch aanpassingen in uw wo-

ning. U bent welkom vanaf 13.30 uur in Partycentrum Langeler,

Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

Een afsluiting van het jaar en een goed begin van het nieuwe

jaar

Alle medewerksters van de stichtingen die aangesloten zijn bij de

SSWB, wensen u vanaf deze plaats een gelukkig en voorspoedig

nieuw jaar.

Wij vragen u om u zo snel mogelijk aan te melden voor de georganiseerde

cursussen en activiteiten,  ook al zijn ze wat later in het seizoen. Hiervoor

bedankt.

Kunstbus

Zutphen, Vrijdag 15 januari 2010. De afgelopen jaren hebben we al

tranen met tuiten gelachen bij hun voorstellingen. Pure kolder, ra-

ke imitaties, mooie sfeervolle liedjes en droge Finkers-grappen. Er-

nesto & Marcellino en Wilfred Finkers laten zien dat er in het le-

ven meer is dan alleen diepgang en tonen ons de onzin van het be-

staan. De Leeuwarder Courant kopte daarom met: "Weinig diep-

gang in een zee van vrolijkheid". Als lachen nog steeds gezond is,

dan heeft een volle zaal een dosis voor een aantal maanden mee-

gekregen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Kosten € 27,50 en snelle opgave via het secretariaat is gewenst.

Club 60+ Kerstmiddag

Op dinsdag 22 december wordt met troubadour Gery Groot Zwaaf-

tink met zang en kerstverhaaltjes een kerstmiddag  gehouden in

het Dorpshuis te Voor-Drempt. U kunt zich aanmelden bij Dinie

Bloemendaal secr. Tel. 0313- 479532. Aanvang 14.00 uur.

Bowlen herfst 2009

Het bowlen onder leiding van Jan van Hagen is in het Dorpshuis te

Voor-Drempt. De middag is voor iedereen uit onze gemeente toe-

gankelijk. Tijd 14.00-16.00 uur. Kosten € 4,00 per keer. Data: 17 de-

cember en 28 januari. Informatie bij Jan van Hagen tel. 0313-

472920.

Tai Chi cursus vervolg

Deze cursus is vooral gericht op gezondheid, welzijn en ontspan-

ning. De bewegingen zijn langzaam en kunnen zowel staand als

zittend worden uitgevoerd. Er wordt niets geforceerd, elke bewe-

ging wordt vanuit ontspanning gedaan. Door het beoefenen van

Tai-Chi  gaat de energie in uw lichaam weer stromen en wordt de

ademhaling dieper. U komt weer in balans met uzelf en voelt zich

lekkerder in uw vel zitten. Juist voor mensen met lichamelijke

klachten als artrose, fibromyalgie, astma, reuma e.d. is dit een uit-

stekende manier van bewegen. De Tai-Chi-vervolgcursus, onder lei-

ding van Francis Arntz wordt gegeven in het centrum op dinsdag-

morgen van  10.00-11.00 uur. Kosten € 75,00 voor 10 lessen. Start 12

januari. 

Erwtensoepmaaltijd

Op vrijdag 29 januari wordt de jaarlijkse erwtensoepmaaltijd ver-

zorgd  in de huiskamer van het centrum. Inclusief consumpties

zijn de kosten € 7,00. Aanvang 17.30 uur. Vervoer kan geregeld wor-

den. Opgave via het secretariaat. 

Fitness 55+

Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaatsen vrij

op de woensdagmorgen. De oefeningen worden op maat aangebo-

den onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut. Ook

mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en Keppel zijn wel-

kom. Plaats: Fysioplusruimte in het centrum te Hoog-Keppel. Tijd:

van 10.00-11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Meer Bewegen Voor Ouderen 

Op woensdagmorgen gaan we bij voldoende deelname starten met

een tweede groep. Plaats: De Hessenhal te Hoog-Keppel. Kosten: €

40,00 voor het hele seizoen. Tijd: woensdagmorgen 10.45-11.30 uur.

Snelle opgave is gewenst.

Nordic-Walking mist nog enkele deelnemers

De startdatum laat even op zich wachten omdat  er nog deelne-

mers te kort zijn voor een volledige groep. Tijd: op zaterdag van

9.15-10.15 uur waarna in het Centrum koffie/ thee gedronken  kan

worden. Start is op het plein te Hoog-Keppel. Kosten € 50,- voor 5

lessen inclusief gebruik van poules. Na de cursus kunt u iedere za-

terdagmorgen wandelen in groepsverband, met koffie/thee als af-

sluiting.

Mandala tekenen

Het maken van een mandala is heel eenvoudig en iedereen kan

een mandala maken. Het resultaat is altijd verrassend en elke

mandala is oorspronkelijk en mooi. Het geeft rust en is een plezie-

rige vorm van concentratie en ontspanning. De cursus wordt gege-

ven op donderdagmorgen 21 januari van 09.30-11.30 uur in het

centrum. Kosten € 80,00 voor 6 lessen inclusief materiaal. Gege-

ven door mevr. Aleida Hendriks.

Computercursussen

gegeven door de heren Jan Everts en Ton Sandifort

Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Deze cursus wordt in

een kleine groep (5 personen) gegeven, zodat aan elke deelnemer

voldoende aandacht besteed kan worden.

PC-basiscursus 

Start 26- 27- 28 januari van 18.30- 20.00 uur.

PC-vervolgcursus E-mail/etiketten en Windows XP 

Start: 26- 27- 28  januari van 20.00- 21.30 uur. Kosten: € 22.50 voor

5 lessen.

PC-cursus foto bewerken

We gebruiken het Picassa-programma. Start: Op 2, 3, of 4 maart

van 20.00-21.30 uur. Kosten: € 22,50 voor 5 lessen.

Er wordt in februari 2010 een Vervolg-basiscursus georganiseerd, waarin de

stof van de basiscursus wordt uitgediept. Deze cursus wordt door dezelfde

docenten gegeven. Opgave via het secretariaat.

Koersbal

Op iedere donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het koersbal-

len. Het is een verrassend en gezellig spel. Er wordt veel gelachen

en het blijft spannend tot de laatste worp van de bal. Plaats: huis-

kamer van het Centrum. Tijd: van 13.45-15.30 uur. Kosten: geen.

Opgave via formulier of  telefoon en vervoer kan geregeld worden.

Ouderenadviseur

De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag van 13.30

tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 09.00 tot 09.30 uur in

het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Opgave  voor cursussen en activiteiten 

Secretariaat: Loes van der Laan Tel. 0314- 38-02-32  of antwoordap-

paraat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag

van 08.30 tot 16.30 uur. De cursusopgave kunt u sturen naar: Stich-

ting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg. van Panhuysbrink

1E, 6997AA Hoog-Keppel.

CURSUSOPGAVE-FORMULIER

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

�..........................................................................................................................................................................

�..........................................................................................................................................................................

Naam:................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: .......................................................................................................................

Tel.: ......................................................................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................................

Vooraankondiging Nieuwjaarslunch

Op 12 januari van 12.00 tot 13.30 organiseert onze stichting in sa-

menwerking met Sensire een Nieuwjaarslunch voor senioren. Ou-

deren uit de voormalige gemeente Steenderen zijn van harte wel-

kom. Tijdens deze lunch wordt er ook wat informatie verstrekt

over de mogelijkheden van beide organisaties. En er zal enige

vorm van vermaak zijn. Te zijner tijd vindt u meer informatie in

een apart persbericht.

Een gezonde maaltijd thuisbezorgd

Al sinds ongeveer een jaar of tien vijftien bezorgt Stichting Welzijn

Steenderen een maaltijd aan huis. Bent u geïnteresseerd en wilt u

weten hoe dit allemaal geregeld wordt, dan kunt u contact opne-

men met de stichting.

Vrijwilligers gezocht

We zijn op zoek naar vrijwilligers die een dagdeel per week of veer-

tien dagen bij de dagverzorging willen helpen. In De Bongerd te

Steenderen komt op vier dagen per week een groep ouderen bij el-

kaar. Deze ouderen wonen allemaal zelfstandig (alleen, bij partner

of bij kinderen) in en rond de dorpen van de voormalige gemeen-

te Steenderen. Hebt u wat tijd over en wilt u deze nuttig en aange-

naam besteden, bel ons dan.

Lekker eten met meer

Elke woensdag om 12.00 uur is er mogelijkheid om gezamenlijk te

eten in De Bongerd. U moet zich hiervoor wel tevoren aanmelden.

Er zijn geen verplichtingen, een vaste afspraak is mogelijk. Kom

een keer mee-eten een proef hoe het bevalt. Mocht u problemen

ondervinden in de komst naar De Bongerd, laat dit dan even we-

ten, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur
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RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Aanmelden voor het leren omgaan met een mobiel 

Opgave in Vorden bij Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405. 

Zie voor meer informatie algemeen nieuws onder Stichting Sa-

menwerking Welzijn Bronckhorst.

Studiekring voor Ouderen

Opgave in Vorden bij Stichting Welzijn Vorden , tel. 0575-553405. 

Zie voor meer informatie algemeen nieuws onder Stichting Sa-

menwerking Welzijn Bronckhorst.

MBvO (zwemmen)

Vanaf januari is er bij de zwemgroep op maandagmiddag  van

16.00 tot 16.45 uur is er nog plaats om te zwemmen onder deskun-

dige leiding in het verwarmde zwembad van fysiotherapeut Jan-

sen v.d. Berg aan de Christinalaan in Vorden. Er worden expliciete

oefeningen gedaan en er wordt gekeken om de beweeglijkheid van

spieren en gewrichten te verbeteren of op z’n minst in stand te

houden. Voor meer informatie of wilt u zich aanmelden dan kan

dit  bij Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 0575-553405. De kosten

bedragen ? 122,20, (per keer is dit ? 3,60).

Computercursus

Vanaf 22 februari kunt u weer de volgende computer cursussen

volgen:

Kennis maken met de computer 8 lessen 1,5 uur van 9.00 tot 10.30

uur.

Word en Windows 8 lessen van 1.5 uur van 10.45 tot 12.15 uur. Dit

is een vervolgcursus van de cursus kennismaken met de computer. 

Internet en E-mail 5 lessen van 13.00 tot 14.30 uur.

Locatie: Dorpscentrum, Raadhuisstr 6, Vorden. Afhangend van de

aantal aanmeldingen kunnen de tijden van een bepaalde cursus

gewijzigd worden. U kunt zich hiervoor alvast opgeven bij Stich-

ting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, tel. 0575- 553405.

AlzheimerCafé Zutphen

Onderwerp: feestelijke bijeenkomst in het AlzheimerCafé. Samen

stilstaan en delen van ervaringen van Kerstvieringen nu en vroe-

ger. Datum: 16 dec. van 19.00 tot 21.30 uur in het AlzheimerCafé

de Born, Oude Bornhof 55-57 te Zutphen. Tel. 06-46540141. U hoeft

zich niet aan te melden en de toegang is gratis. 

Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lo-

chem en Bronckhorst. Voor vragen m.b.t. dementie kunt u 06

46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden

In de maand december is in verband met de feestdagen geen rijbe-

wijs keuring in het woon- en zorg centrum de Wehme,  Nieuwstad

32 in Vorden.

Vanaf maandag 21 december tot 4 januari is het kantoor van de

Stichting Welzijn Hengelo gesloten.

Studiekring voor ouderen

Ook in Hengelo willen we begin volgend jaar starten met de Stu-

diekring voor Ouderen. U kunt zich nog opgeven, in januari wordt

u uitgenodigd voor een algemene informatiemiddag over de stu-

diekring (zie informatie onder SSWB).

Mobiele telefonie

(zie artikel onder SSWB). Bent u woonachtig in Hengelo of Keijen-

borg dan kunt ook u zich opgeven voor deze cursus bij de ouderen-

adviseur van Hengelo.

Zaterdagmiddagactiviteit in de Bleijke

Vanaf 14.30 uur bent u welkom, graag vooraf aanmelden (tel. de

Bleijke: 49 82 00). Kosten € 2,00. Zaterdag 5 december pepernoten

bakken. Zaterdag 19 december kegelen. Op dinsdag 15 december

kunt u meegenieten van het kerstconcert Crescendo, Looft den

Heer. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. Kosten € 2,00.

Voorlichtingsmiddag

Voorlichtingsmiddag Gezonde Voeding 55+ op donderdagmiddag

17 december. Een gezonde voeding is voor iedereen belangrijk,

maar zeker als u ouder wordt. Het gebruiken van een volwaardige

voeding is een voorwaarde om gezond te blijven. Het vermindert

de kans op bijvoorbeeld hart-en vaatziekten en diabetes mellitus

(suikerziekte). Maar wat is een gezonde voeding en hoeveel mag ik

op een dag eten? Heb ik extra vitaminen nodig en waar moet ik op

letten als ik ouder wordt? Wat te doen als het koken niet meer zo

goed gaat? Is een kant-en klaarmaaltijd wel gezond? Wat kan de

Leefwinkel voor mij betekenen? De bovenstaande onderwerpen

willen we graag met u bespreken op deze middag, die om 14.00

uur begint en duurt tot ongeveer half vier. De voorlichting vindt

plaats in de Leefwinkel Stationsstraat 6-8 (naast de Groes). Tele-

foonnummer 0314-356787. De diëtiste van Sensire geeft een pre-

sentatie over gezonde voeding en aansluitend zal een collega van

Foodconnect, de maaltijdservice van Sensire, u meer vertellen over

de kant-en-klaarmaaltijden. Wij hopen op uw komst! Er zijn geen

kosten verbonden aan deze middag.

ANBO computercursussen 2010

De ANBO Zelhem start in februari 2010 opnieuw met een aantal

computercursussen. Deze bestaan, uit een cursus voor beginners,

een vervolgcursus, cursus bestandsbeheer, een cursus Excel, een cur-

sus fotobewerken en een cursus digitale fotografie. De tijdsduur is

twee en een half uur per dagdeel en worden gegeven in Windows XP.

Bij de beginnerscursus leren wij u vertrouwd te worden met de

computer en te werken met diverse programma's onder Windows,

zoals Word, internet en e-mail. Deze cursus bestaat uit tien dagde-

len. De kosten hiervoor bedragen € 70,00 exclusief cursusboek,

usb-stick en koffie. Kosten van het boek bedraagt € 17,50.

De vervolgcursus gaat dieper in op de stof die u tijdens de begin-

nerscursus heeft opgedaan. Deze cursus bestaat uit tien dagdelen.

De kosten hiervoor bedragen € 70,00 exclusief cursusboek, usb-

stick en koffie. Kosten boek € 24,50.

Bij de cursus bestandsbeheer leert u uw bestanden op de juiste ma-

nier op te bergen, terug te vinden en niet actuele bestanden te ver-

wijderen. Deze cursus bestaat uit zes dagdelen. De kosten hiervoor

bedragen € 50,00 exclusief cursusboek, usb-stick en koffie. Kosten

boek, € 10,00.

De cursus Excel geeft u inzicht in het werken met rekenkundige for-

mules, grafieken, het maken van adres- en ledenbestanden. Deze

cursus bestaat uit tien dagdelen. De kosten hiervoor bedragen €

70,00 exclusief cursusboek, usb-stick en koffie. Kosten boek, €21,00.

De cursus digitale fotografie richt zich op het fotograferen met een

normale digitale fotocamera. Gebruik van de camera, belichting,

beeldcompositie en enkele opdrachten zoals fotograferen op loca-

tie komen aan de orde. Deze cursus bestaat uit zes dagdelen. De

kosten hiervoor bedragen € 50,00 exclusief koffie. Bij voldoende

deelname is er de mogelijkheid om u in te schrijven voor de zater-

dagmorgen.

Bij de cursus fotobewerken leert u o.a. een foto vergroten of verklei-

nen, aanpassen van kleur en belichting, klonen en retoucheren, fo-

tomontage en trucage, toevoegen van tekst, toepassen van effecten

en randen enz. Deze cursus bestaat uit tien dagdelen. De kosten

hiervoor bedragen € 70,00 exclusief cursusboek met een fotobe-

werkingsprogramma, ubs-stick en koffie. Kosten boek inclucief fo-

tobewerkingsprogramma € 29,95.

De cursussen worden gegeven in de Oranjehof aan de Prinses Be-

atrixstraat te Zelhem en in de Zonnekamp aan de Magnoliaweg te

Zelhem en beginnen in februari 2010. U behoeft geen lid te zijn van

de ANBO of een andere ouderenbond om deel te nemen aan een

cursus. Opgave voor 15 januari 2010 bij Han Legters Fortstraat 7,

7025 CD Halle, tel. 0314-631036 E-mail: Han-Halle@hetnet.nl. Gelie-

ve aan te geven op welk dagdeel u aan de cursus wenst deel te ne-

men. De mogelijkheden zijn: ochtend, middag, avond. Wij probe-

ren met uw keuze zo veel mogelijk rekening te houden.

Naam:................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:...............................................................................................................

Telefoon: ........................................................................................................................................................

Cursus:.............................................................................................................................................................

Voorkeur dagdeel:................................................................................................................................

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Naar aanleiding hiervan kregen we de
volgende voorlopige reactie: “De grijze
oudere man rechts achter is mijn over-
grootvader Gerard Drost, hij was het
hoofd van de school in die tijd. Hij
woonde in het huis met de naam 's

Gravesande aan de van Heeckerenweg
in Hummelo. Navraag in de familie
leerde dat hij steeds in zijn serre te vin-
den was aan de rechter zijde van de
woning, dat bleek nogal een bepalend
beeld voor die tijd te zijn geweest”. He-
laas is op dit moment nog niet veel
meer te vertellen dan dat een familie-
lid, ook genaamd Gerard Drost, later
hoofd van de openbare school te Zel-
hem is geweest.

Rondom de Hessenweg (114)
Op de foto van aflevering 111 stonden de leerkrachten met hun leerlingen
van de openbare lagere school in Hummelo op 22 april 1921.

Frank Knikkink is trouwens een fijne
man om mee samen te werken. Hij
vroeg mij gelijk of wij dit jaar opnieuw
samen konden optreden. Zingen met
het Vordens Mannenkoor zal zeker
ook nog wel een keer gebeuren, echter
ik heb voor de variatie dit jaar voor de
Ysselzangers gekozen. Dirigent Bert
Nijhof is ook jaren dirigent van het
Vordens Mannenkoor geweest. De Ys-
selzangers is met 30 leden een relatief
klein koor. Wel een koor dat heel goed
à capella kan zingen. Komende week
gaan we voor het eerst samen repete-
ren. Natuurlijk hebben we ‘los van el-
kaar’ uiteraard al wel het nodige ‘huis-
werk’ gedaan. Nu alleen nog de punt-
jes op de ‘i’ zetten. 

De eerste contacten met Bert Nijhof
dateren van afgelopen zomer. Buiten
was het 28 graden en zaten wij in de
tuin over een Kerstconcert te praten’,
zo zegt Henriëtte lachend. Inmiddels
is het tijdens het Kerstconcert in de
Kranenburg een vast ritueel geworden
dat moeder en dochter samen enkele
duetten zingen. Twee jaar geleden,
toen ook de Ulftse Nachtigalen te gast
waren zongen Henriëtte en Tanja voor
het eerst samen en zo ook vorig jaar.
Dus zal tijdens het komend concert
het ‘Pie-Jesu’ van Lollyd Webber niet in
het programma ontbreken. Ook zul-

len de dames onder meer samen het
‘Stille Nacht’ zingen.

Tanja van Lith is vorig jaar in Italië
cum laude geslaagd voor de studie
muziek- wetenschappen. Momenteel
is zij bezig een maatschappelijke car-
rière op te bouwen. Om zich qua zang
te blijven ontwikkelen volgt Tanja sa-
men met haar moeder (om dezelfde
reden) lessen bij de zangpedagoge
Thea van der Putten in Amsterdam.
Daarnaast heeft Tanja een baan als
musicoloog. Daarover zegt ze: ‘Eén
van mijn taken is o.m. om de doelgroe-
pen die zich met muziek bezig hou-
den, zoals koren, muzikanten, men-
sen die een muziekschool bezoeken
e.d., enthousiast te maken om concer-
ten (klassiek, opera, operette, ballet) te
bezoeken. Ik verzorg bij de concerten
dan zelf de inleiding. Het publiek in
de zaal informeren c.q. voorbereiden
op hetgeen zij tijdens het concert te
horen en te zien krijgen. Heel erg leuk
werk’, zo zegt Tanja.

Zo is zij één dezer dagen bijvoorbeeld
ingehuurd om tijdens een adventscon-
cert in het Duitse Oeding als ladyspea-
ker te fungeren. ‘Uiteraard in de Duit-
se taal’, zo zegt ze met een lach. Tij-
dens dit concert zullen moeder en
dochter van Lith ook weer gezamen-

lijk op de bühne verschijnen. Verder
zingt Tanja al een poos bij het koor
‘Luscinia’ zeg maar het volwassen
koor van de Ulftse Nachtigalen. ‘We
zingen een breed repertoire: musical,
operette, opera, noem maar op’, zo
zegt Tanja die momenteel ook nog
een andere bezigheid heeft: Italiaanse
les geven! Moeder Henriëtte heeft
eveneens een heel actief muzikaal le-
ven dat o.m. bestaat uit het samen
met Lee Towers duetten zingen bij uit-
voeringen van het Beilens Mannen-
koor.

Henriëtte: ‘Lee en ik hebben onlangs
nog bij mij thuis gerepeteerd. In Bei-
len zingen we een licht genre. Een ‘uit-
stapje’ naar dit genre is leuk en werkt
erg verfrissend. Verder heb ik in de
maand december nog een aantal op-
tredens zoals een concert samen met
het Roder jongenskoor. Deze jongens
kunnen echt prachtig zingen. Ik verge-
lijk ze wel eens met de Wiener Sänger
Knaben’, zo zegt Henriëtte van Lith
complimenteus. Afgelopen zomer
heeft ze samen met het Dutch Travel
Choir een muzikale rondreis over de
Donau gemaakt, waarbij onderweg
concerten in Wenen, Praag, Boedapest
en Bratislava werden gegeven. In 2010
staan er met hetzelfde koor optredens
in Napels op het programma. Henriet-
te: ‘Wij nemen vooraf ter plekke con-
tact op met Italiaanse koren om dan
aansluitend gezamenlijk op te treden.
Maar nu eerst zaterdagavond 12 de-
cember ons ‘eigen’ Kerstconcert in de
St. Antoniuskerk in de Kranenburg.
Het concert begint om 20.00 uur. De
kerk is vanaf 19.30 uur geopend. Kaar-
ten (10 euro) zijn vanaf heden in de
voorverkoop verkrijgbaar bij Foto Wil-
lemien in Vorden, Boek & Co te Warns-
veld en in Zutphen bij Music All In en
Copyshop Aquarius repro.

Zaterdag 12 december in St. Anthoniuskerk Kranenburg

Henriette en Tanja van Lith 
verheugen zich op Kerstconcert!

Moeder Henriëtte en dochter Tanja van Lith verheugen zich op het Kerst-
concert dat zij zaterdagavond 12 december in de St. Anthoniuskerk in de
Kranenburg zullen geven. Zij worden daarbij aan de piano begeleid door
Johannes Luijken. Het Zutphens mannenkoor ‘De IJsselzangers’ onder lei-
ding van dirigent Bert Nijhof zal eveneens aan dit concert meewerken.
Voor Henriëtte al weer de zevende keer dat zij op persoonlijke titel een
Kerstconcert in de Kranenburg organiseert. Een aantal keren met het
Warnsvelds Mannenkoor en vrij recent (2008) samen met het Vordens
Mannenkoor dat onder leiding staat van Frank Knikkink. Aan dat concert
werd vorig jaar ook solistische medewerking verleend door Ludo Eykel-
kamp. Henriëtte: ‘Het is telkens weer een genot om in deze kerk met zijn
fantastische akoestiek te zingen.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Drieven.

B. Jongs.

C. Nustekot.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Aan trouwen zit een hele geschiedenis
vast die zeer interessant is en soms uit
grote verschillen bestond, o.a de kle-
ding, de sieraden die veel luchtiger
was in de zuid Achterhoek als in de
omgeving van Winterswijk. Veel is er
verloren gegaan in de streek rondom
en in Doetinchem wat heel jammer is.

Er is veel te zien over kleding, sieraden
en foto-materiaal t/m 30 december op
vrijdag en zaterdag.

Vrijdagavond 11 december vindt er
een bijzondere trouwringenshow
plaats, met de presentatie van de nieu-
we collectie Auro Design 18kt Wed-
dingrings, waaronder nieuwe palladi-
um modellen. Op een beeldscherm zal
de vervaardiging van de Auro Design
ringen te zien zijn. Tevens kan men op
deze avond gebruik maken van specia-
le acties. Onder het genot van een hap-
je en een drankje kan men de exposi-
tie bezichtigen van trouwen in de vori-
ge eeuw

Trouwen in de vorige Eeuw
Met medewerking van het Freriks
museum uit Winterswijk, de passie
voor Geschiedenis en het actief be-
zig zijn met het merk Auro Design
18KT Wedding rings is er een expo-
sitie ontstaan georganiseerd door
Juwelier de Tijd aan de Dr. Huber-
Noodstraat 26 te Doetinchem.

Concert in Vierakker vrijdagavond11
december in de St. Willibrorduskerk.
Op zondagnamiddag  3 januari in de
St. Franziskuskirche te Zwillbrock (D).

A Ceremony of Carols schreef Britten
om de verveling te verdrijven tijdens
een bootreis van Amerika naar Enge-
land. De variatie in karakter tussen de
verschillende liederen is treffend: van
ingetogen (There is no rose….) tot het
tempoverslindende Deo Gracias. De
begeleiding van de harp maakt deze
muziek heel bijzonder. 

Het Ave generosa voert je naar Middel-
eeuwse kloostergangen, waar in La-
tijnse wisselzang een ode aan Maria
gebracht wordt. Verdi geeft rond dit-
zelfde thema een Italiaanse impressie.
Het Magnificat van Vallenduuk be-
leeft zijn primeur. Vocamuze is een

klassiek projectkoor, waarin 16 vrou-
wen 4 stemgroepen vormen. De vrou-
wen zijn allen geroutineerde zange-
ressen uit de gehele regio. Gedurende
7 repetities wordt de thuis ingestu-
deerde muziek tot een samenvloeiend
geheel ingeoefend en afgewerkt. Daar-
na volgen twee concerten per jaar.
Dennis Vallenduuk, organist van de
Werenfriduskerk te Zieuwent en te-
vens dirigent van Vocaumuze, gaat
graag de uitdaging aan met niet alle-
daagse werken van componisten als
Fauré, Nieland, Poulenc, Busto, Lü-
beck, Kraan en zelfgecomponeerde
stukken. Annegreet Rouw studeerde
in 2009 af als harpiste aan het conser-
vatorium. 

In 2004 behaalde ze de tweede prijs in
de finale van het 4e Nederlandse harp-
concours in de categorie Kleine harp.
Annegreet heeft vele masterclasses ge-
volgd en geeft momenteel harplessen
aan de stichting muziekschool Dinkel-
land locatie Ootmarsum. 

Ze begeleidt regelmatig vrouwen(ka-
mer) koren en concerteert samen met
harmonie- en symfonietorkesten. Sa-
men met Petra Heida vormt Anne-
greet sinds 2006 het fluit-harpduo
Puur.

Middeleeuwse Carols met harp 

Midwinterconcert
Vrouwenprojectkoor Vocamuze,
o.l.v. Dennis Vallenduuk, geeft sa-
men met harpiste Annegreet Rouw
een sfeervol midwinterconcert.
Naast de zoetgevooisde klanken
van A Ceremony of Carols van Ben-
jamin Britten, worden ook compo-
sities van Hildegard von Bingen, Gi-
useppe Verdi en Dennis Vallend-
uuk uitgevoerd.

Verder zijn er ook twee concerten sa-
men met het Warnsvelds Mannenkoor
en wel op vrijdagavond 18 december

in Zutphen en op zondagmiddag 20
december in Vorden. Aan deze concer-
ten wordt medewerking verleend door
Maaike Bosscher harp, Ellen Spronk-
Knikkink dwarsfluit en Johannes Luij-
ken vleugel. Beide koren staan onder
leiding van Frank Knikkink. 

Uit beide koren is een kleinkoor ge-
vormd dat het intredelied zal zingen.
Ook Ludo Eykelkamp zal een solisti-
sche bijdrage leveren. Het concert in
Zutphen vind plaats in de St. Janskerk
Nieuwstadskerksteeg 1, aanvang 20.00

uur. Het concert in Vorden wordt ge-
houden in de Christus Koningkerk
aan het Jebbink 8. Aanvang 14.30 uur.

Tussendoor is het Vordens Mannen-
koor op zaterdagmiddag 19 december
te beluisteren op de Kerstmarkt te Vor-
den. Tenslotte verleent het koor op 22
december om 20.00 uur haar mede-
werking aan een Kerstconcert in de
Willibrorduskerk te Hengelo. 

Dit concert wordt georganiseerd door
het Hengelo’s Gemengd Koor.

Kerstconcerten
Het Vordens Mannenkoor zal rond
de Kerst een aantal keren optreden
in Vorden en omgeving. Op woens-
dagmiddag 16 december zal het
koor een optreden verzorgen voor
de bewoners van de Wehme . Bij dit
optreden zullen veel bekende
kerstliederen gezongen worden
welke ook door de bewoners mee-
gezongen kunnen worden.
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BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

WINTERBANDEN
tegen scherpe prijzen

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

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

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

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

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

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

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

OOK U KRIJGT MISSCHIEN NOG BELASTINGGELD TERUG

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

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

Bel voor informatie 0575-462216.

Wilhelminalaan 9
7255 DC Hengelo Gld.

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Wij beschikken over een nieuwe minigraver met sloophamer
die in beperkte ruimtes of smalle doorgangen (0.75 m) effi-
ciënt in te zetten is.

• Graven van: • Slopen van:
Bestratingswerkzaamheden Vloeren
Rooien struiken en stronken Muren
Riolering en fundering
Vijvers en Trampoline’s
Spitten tuinen en plantsoenen

Tevens bezorgen wij ophoogzand, wormencompost en
gedroogde koemest.

Vraag vrijblijvend naar meer informatie of een offerte:

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Hummeloseweg 34,  7021 KH  Zelhem
Tel.: (0314) 62 43 95 / (06) 20 68 24 17



1

3. In bejaardencentrum "de Wheme"
wordt een wandkleed gemaakt voor het kasteel.

V.l.n.r: mevr. Wiekart-Sesink, ?, mevr. Ruiterkamp-Klein Lebbink,
?,  mevr. Groot Bramel-Ruiterkamp.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 23 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Gemeentehuis en postkantoor eind jaren ‘30.

1. Christelijke school op Het Hoge.

2

3
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Breng nu uw fiets of electrische fiets 
voor een grote (winter) beurt,

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

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

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

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

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

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

(gratis leenfiets beschikbaar)

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

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

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

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

KIEFTENDORP 11 - 7255 MG HENGELO GLD.

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

Buitengebied
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 46 48
06-46 376 955

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

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

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

Nergens zo vers als bij de
groenteboer!!

Nieuwe oogst Uien 2 kilo 0.59
Gieser Wilderman stoofperen 2 kilo 1.50
Rode goudreinette of Conference peren 2 kilo 1.50

Zoete Mandarijnen 10 voor 1.00
Heerlijke Rubens appelen leuke doos 1.89
Volop keuze in fruitschalen of kokers naar wens.

Graag op bestelling.
Kadotip!!! Doe het met een streekproductenpakket!!!

*Adviesprijs. Kijk voor meer informatie op www.peugeot.nl. En doe mee met de Peugeot Rally Challenge!

WINTERKLAAR

CONTROLE

OP 27 ESSENTIËLE 
PUNTEN VOOR 

€ 19,-!*

AUTO RIDDERHOF B.V.

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

Ga veilig de winter door!
De winter, u kunt er op wachten… maar de start is onvoorspelbaar. 
Regen, ijzel of zelfs sneeuw; omstandigheden die extra eisen stellen 
aan uw auto. Om uw Peugeot optimaal voor te bereiden op de 
winter, adviseren wij de WinterKlaarControle… 
en daar kunt u wel op wachten.

Zo komt u veilig de winter door! 

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag
5 december

in de disco

Sint en Piet
Party

Energielabel:

PAK NÚ UW SLOOPVOORDEEL 
OP DE CHEVROLET MATIZ!

Matiz Pure 
VAN  €  7.495,-
RUN OUT PRIJS €  6.645,-
EXTRA KORTING €  650,-
SLOOPPREMIE* €  1.000,-
NU VOOR € 4.995,-

MEER MATIZ:
• Laag brandstofverbruik (1:19,2)

• Kleine draaicirkel

• Energielabel B

• Standaard 5 deuren

MATIZ Dit is hét moment om afscheid te nemen van uw oude auto. En niet alleen omdat u vanaf 

1 juni aanspraak kunt maken op die aantrekkelijke slooppremie. De Chevrolet Matiz is ook 

nog eens spectaculair geprijsd! Standaard voorzien van heel veel extra’s én de Beste Deal Gararantie, koopt u 

in Nederland bijna geen nieuwe auto zo voordelig als deze sportieve en verrassend ruime stadsauto. Vergelijk 

hem met concurrenten en doe de offertecheck bij de dealer.

www.chevrolet.nl

GET REAL.

LEVENS
LANGE
EUROSERVICE*

LL
L
EU

Offerte van een ander merk?
Neem ’m mee en wij doen een beter aanbod.

*Standaard 3 jaar gratis Euroservice bij pech onderweg!  Uw Chevrolet Euroservice wordt telkens met een jaar verlengd wanneer u uw auto
minimaal één maal per jaar bij de erkende Chevrolet reparateur voor onderhoud brengt. Voor alle voorwaarden van de slooppremie kijk op
www.nationalesloopregeling.nl. Vraag uw dealer naar alle volledige voorwaarden van alle genoemde acties en modellen of kijk op www.
chevrolet.nl. De verkoopprijzen zijn inclusief € 1.000,- slooppremie, BTW en BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaarmaken, kente-
kenleges en verwijderingsbijdrage en gelden per 1 april 2009 en kunnen van tijdelijke aard zijn. Getoond model kan afwijken van de 
standaarduitrusting. Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5.2l/100 km tot 5,7l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert 
van 119 gr/km tot 132 gr/km. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Sommige afgebeelde kenmerken 
kunnen optioneel zijn, enkel beschikbaar op een bepaalde versie of niet beschikbaar in Nederland.

3 JAAR
GARANTIE

Autobedrijf Groot Jebbink Zutphen B.V.
Bettinkhorst 2, Zutphen, 0575-516646 
www.groot-jebbink.nl

Aloe vera producten
makkelijk te bestellen via

www.jannienijkamp.
myflpbiz.com



De verantwoordelijke muziekpiet
nam contact op met de plaatselijke

muziekvereniging Concordia, die zich
bereid toonde te willen assisteren. Zo

kon Vorden zaterdag genieten van een
achttal vrolijke Pieten. Ondanks hevi-
ge regen- en hagelbuien strooiden ze
volop met vrolijke klanken en werden
ook diverse winkeliers met een be-
zoekje verrast.

Zwarte Pieten Orkest 
in weer en wind

De Vordense Ondernemers Vereniging ( VOV ) heeft met succes contacten
met Spanje weten te leggen en gevraagd of er afgelopen zaterdag 28 no-
vember een Zwarte Pietenorkest door de straten van Vorden kon struinen.

De band speelt voornamelijk Ierse
volksmuziek. Vrolijke, gekscherende
liedjes wisselen af met melancholieke
nummers over oorlog en liefde. Maar
tussendoor krijgen ook opzwepende,
swingende en soms bijna meditatieve
instrumentale nummers ruim de aan-

dacht. De bandleden bespelen een
zeer uiteenlopend instrumentarium,
waar onder viool, bodhran, trekhar-
monica, Ierse fluit en verscheidene
percussie-instrumenten. Tussendoor
geven ze een toelichting over het
repertoire of het instrumentarium.

De afwisseling in instrumenten en in
repertoire geven het concert verras-
sende wendingen in sfeer en klank. 

Optredens van Fair Play kenmerken
zich verder door spontaniteit en een
ongedwongen sfeer, die de beweeglijk-
heid van het publiek zeker ten goede
komt! 
De leden van de band wonen in en
rond Zutphen. Ze hebben allen een ge-
varieerde muzikale achtergrond. Een
variatie die zich mooi uitdrukt in het
werk van Fair Play.

Optreden Fair Play op Hackfort

Op zaterdag 12 december zal de band Fair Play een optreden verzorgen in
de stijlvolle Westerholtzaal van kasteel Hackfort. Een optreden van deze
Zutphense formatie staat garant voor een avond vol sfeer en variatie. De
plaatskaarten kunt men reserveren op www.natuurmonumenten.nl of te-
lefonisch via de Ledenservice van Natuurmonumenten, T 035 – 6 55 99 55.
Het concert begint om 20.00 uur.

DEZE MAAND SCHRIJVEN ZE
VOOR DE VOLGENDE ZAKEN
Democratische republiek Congo:
Marteling in de gevangenis.
Kolonel Paul Ndokayi, hoofd van een
programma dat voormalige milities in
Congo demobiliseert, werd in novem-
ber 2006 in Kinshasa gearresteerd. Tij-
dens zijn gevangenschap werd hij mis-
handeld en gemarteld. De dag na zijn
arrestatie werd hij naar het hoofdkan-
toor van de speciale politie-eenheden
gebracht, waar hij werd vastgebonden
op de vloer, geslagen met riemen en
met een mes in zijn voet gestoken.
Ndokayi verloor daarna het bewust-
zijn.  

Ndokayi en andere officieren worden
beschuldigd van terrorisme. Ndokayi
is nooit eerder in aanraking geweest
met rechterlijke instanties. Hij kreeg
geen toegang tot een eerlijke rechts-
gang. In de brief wordt de autoriteiten
gevraagd om kolonel Paul Ndokayi
medische zorg te verlenen en om hem
een eerlijk proces te geven of hem on-
middellijk vrij te laten.

Griekenland: Aanval Bulgaarse
vakbondsleider
Konstantina Kuneva, een Bulgaarse
migrant en vakbondsleider, raakte
zwaargewond toen een man in Athe-
ne in december 2008 zwavelzuur in
haar gezicht gooide. Ze raakte enkele
dagen in coma en is nu aan een oog
blind en aan het andere oog slecht-

ziend. Ook haar stembanden en lucht-
pijp raakten zwaar beschadigd. Kune-
va zal nog verschillende operaties
moeten ondergaan. Kuneva verhuisde
in 2001 naar Griekenland waar zij
geld verdiende als schoonmaakster.
Daar begon zij actie te voeren voor de
rechten van arbeidsmigranten. Het
onderzoek naar de aanval op Kuneva,
dat waarschijnlijk binnenkort wordt
afgesloten, wordt bekritiseerd door
mensenrechtenorganisaties en de ad-
vocaten van Kuneva. In de brief aan de
Griekse autoriteiten wordt gevraagd
het onderzoek niet te sluiten en de do-
cumenten van de zaak terug te sturen
voor verder onderzoek

Nepal: Bedreigingen gezondheids-
adviseur
Rita Mahato Chamar is werkzaam als
gezondheidsadviseur bij het rehabili-
tatiecentrum (WOREC) voor vrouwen
in het Siraha district in Nepal. Ze werd
meerdere malen bedreigd met ontvoe-
ring, verkrachting en kidnapping als
gevolg van haar werk voor vrouwen
die het slachtoffer werden van geweld. 

In juni 2007 kwam een grote groep
mensen naar het WOREC kantoor en
dreigde Magato en haar collega's met
verkrachting en de dood als ze het
dorp niet binnen vijf dagen zouden
verlaten. Dezelfde maand werden de
medewerkers van WOREC met stenen
bekogeld. De incidenten werden ge-
rapporteerd bij de politie en er werd
een verzoek om bescherming inge-
diend. Tot op heden is er nog geen ac-
tie ondernomen. 
In de brief naar de Nepalese autoritei-
ten wordt opgeroepen om Rita Mahata
Chamar en haar collega's te bescher-
men en een onderzoek te starten naar
de bedreigingen.

Wilt u de brieven per email ontvan-
gen, dan kunt u zich aanmelden via
een mailtje naar a.velhorst@chello.nl 

Ook voor aan- afmelding en informa-
tie: Annie Velhorst, secr. Werkgroep
Amnesty Vorden Mispelkampdijk 1,
7251 DA Vorden, tel. (0575) 55 19 16.

Schrijfactie december

Amesty International
Zoals ieder jaar is december de
maand waarin Amesty erg actief is.
Behalve de normale schrijfactie,
die hieronder kunt vinden, staan
ze ook op 11 december bij Super de
Boer Yvonne en Wilbert Groten-
huis. Die dag is in het kader van de
Dag van de Universele Rechten van
de Mens. Ze zijn een week later  op
de kerstmarkt te vinden, met weer
een nieuwe actie en al de verkoop-
materialen.  Maar eerst hier de in-
formatie van de belangrijkste taak,
de maandelijkse schrijfacties, die
toch het meest effectief blijken te
zijn.

De stichting CCK opent dan het ter-
rein aan de Bergkappeweg. Snoeihout

tot een dikte van 10 cm kan gratis wor-
den gestort. Een vrijwillige bijdrage
mag natuurlijk altijd. 

De volgende openstellingsdagen zijn
op 9 januari, 6 februari en 6 maart.

Snoeihout Paasvuur
Op zaterdag 12 december kan er
weer snoeihout gebracht worden
op het paasvuurterrein in Kranen-
burg.

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Op zaterdag 21 november werd er een wedstrijd te Lochem
georganiseerd. Carlijn Slijkhuis behaalde met Aime een 3de
prijs met 188 punten in de klasse B. Lisanne Schippers be-
haalde met Mr.Macho in de klasse Z2 een  5de prijs met 208

punten. Afgelopen weekend werd er een Bixi wedstrijd te
Haarle georganiseerd.  Hier behaalde Imke Woerts met
haar pony Esly een 1ste prijs met 109 punten. Dit deed zij in
de B1 dressuur. Dit is een knappe prestatie, omdat 120 pun-
ten het maximum is.

L . R .  e n  P . C .

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.

DECEMBER
2 Lindese Vrouwengroep Sinterklaas-

avond
2 Anbo Klootschieten bij 't Olde Let-

tink
3 Bejaardenkring
3 Klootschietgroep de Vordense Pan
9 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis Kerstcontactmiddag in de
Wehme

9 Anbo klootschieten bij 't Olde Let-
tink

10 Klootschietgroep de Vordense Pan
12 Vrouwen van Nu, medewerking

Pleinfestijn Welkoop
13 Vrouwen van Nu, medewerking

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

tink
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 Bejaardenkring Vorden Kerstvie-

ring
19PCOB Vorden Kerstviering 't Stam-

pertje
21Lindese Vrouwengroep Kerstviering
23Anbo klootschieten bij 't Olde Let-

tink
30Anbo klootschieten bij 't Olde Let-

tink

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

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

Zondag 13 december 
KunstZondagVorden



Zo’n 25 vrijwilligers vormen samen De
Stichting Vrienden van de Wehme, die
zich het gehele jaar door inspannen
om wat extra geld voor de bewoners in
het laatje te brengen, waardoor diver-

se activiteiten kunnen worden georga-
niseerd zoals bijvoorbeeld bingo, to-
neel, cabaret, concerten e.d. Afgelo-
pen weken waren genoemde vrijwilli-
gers druk in de weer met de voorberei-

dingen voor de najaarsmarkt. Op de
markt veel zelf gemaakte artikelen.
Ook was er een rommelmarkt. 

Verder kraampjes met allerlei leuke
snuisterijen. De oliebollen gingen grif
van de hand, terwijl ook de circa 1500
‘Nieuwjaars- kniepertjes ‘ in korte tijd
waren verkocht.

Najaarsmarkt De Wehme geslaagd

Ondanks de slechte weersomstandigheden was de organisatie zaterdag
niet ontevreden over het bezoek aan de najaarsmarkt die in de recreatie-
zaal van het verzorgingshuis de Wehme werd gehouden.

Veel snuisterijen

Heerlijke kniepertjes

ZELHEM VERSLIKT ZICH IN RATTI
Omdat de wedstrijd tegen Zelhem vo-
rige week werd afgelast moest de
ploeg van trainer Eric Gijsberts van-
daag aantreden tegen de koploper. Zel-
hem was na 10 wedstrijden nog steeds
ongeslagen. Aan Ratti dus de taak om
Zelhem op de eerste nederlaag van het
seizoen te trakteren. 

Ratti begon goed aan de wedstrijd. De
bezoekers konden uitstekend meeko-
men met het niveau van Zelhem en
het werd dan ook een gelijk opgaande
wedstrijd met kansen over en weer. Zo
kregen de Kranenburgers een aantal
uitstekende mogelijkheden om de sco-
re te openen na een aantal afgemeten
voorzetten van de sterk spelende
Alexander Kappert. Gijs Klein Heeren-
brink volleerde de bal vanaf randje
zestien net naast en ook Sandor Ver-
kijk schoot de bal aan de verkeerde
kant van de paal. Zelhem kon een paar
keer gevaarlijk worden via de snelle
spitsen. Bij een uitgelezen mogelijk-
heid had de linksbuiten echter te veel
tijd nodig om de bal achter keeper Fa-
bian Dijkman te krijgen. Zo werd er ge-
rust bij een 0-0 stand. 

In de tweede helft bleef het spelbeeld
onveranderd. Beide ploegen hielden
elkaar in evenwicht. Zowel Ratti als
Zelhem konden een aantal kleine kan-
sen noteren maar de keepers hielden
het doel knap schoon. In de 78ste mi-
nuut kwam ratti toch op achterstand.
De bal kwam via de kluts voor de voe-
ten van de spits van Zelhem. Die wist
wel raad met de situatie en schoot de
bal onberispelijk in de touwen. Ratti
ging na dit doelpunt vol op de aanval
spelen om de gelijkmaker te forceren. 

Laatste man Robert Ruiterkamp werd
naar voren geschoven om nog meer
druk uit te oefenen op de verdediging
van de gastheren. En met succes. De
blessuretijd was net aangebroken toen
Ratti via een uitstekende aanval de dik
verdiende 1-1 op het scorebord zette.
Een gevaarlijke voorzet van Robert
Ruiterkamp werd onhoudbaar in de
rechterhoek geschoten door Ruud
Mullink. Na deze gelijkmaker had Rat-
ti zelfs nog de kans om er met de volle
buit mee vandoor te gaan. Een gevaar-
lijke corner kon echter niet worden af-
gemaakt en zo eindigde de wedstrijd
met een terechte puntendeling.

Zelhem heeft dure punten laten lig-
gen in de strijd om het kampioen-
schap. De Kranenburgers hebben het
goede spel van de afgelopen weken be-
kroond met een punt tegen de koplo-
per. Volgende week reist de ploeg af
naar een andere hoogvlieger, DEO.
Ratti heeft daar nog wel iets goed te
maken na de 1-7 nederlaag aan het be-
gin van de competitie.

Vios Beltrum 2 - Ratti 1 (dames)
De inhaalwedstrijd tegen Vios Bel-
trum stond afgelopen zondag op het
programma. De duels werden hard
aangegaan van beide kanten. Ratti
was veel in balbezit en de wedstrijd
speelde zich af op de eigen helft van
Vios Beltrum. Kansen werden niet af-
gerond en dan word het een lastige
wedstrijd. De scheidsrechter deed ook
een duit in het zakje en speelde de eer-
ste helft een te belangrijke rol. Situa-
ties werden niet goed aangevoeld en
in het veld ontstond een grimmige
sfeer. Drie minuten voor de rust be-
landde het enigste afstandsschot van
Vios Beltrum ongelukkig in het net. 1-
0. Zo moest Ratti deze tegenslag in de
rust verwerken. 

Na de rust werd alles in het werk ge-
steld om de achterstand recht te trek-
ken. De achterhoede van Vios Beltrum
had een zware middag, maar Ratti
wist de kansen niet te verzilveren. 

Een kwartier na de rust wist Vios Bel-
trum geheel tegen de verhoudingen in
de voorsprong verder uit te bouwen. 2-
0. De dames van Vios Beltrum trokken
de wedstrijd naar zich toe en Ratti was
tegen zichzelf aan het voetballen. Het
tempo van de wedstrijd werd laag
door veel balverlies en de dames van
Vios Beltrum namen zo hun rustmo-
menten op het gras. Een kwartier voor
tijd wist Kim Heuvelink met een vrije
trap de bal prachtig in het net te krul-
len. 2-1. Vios Beltrum werd zenuwach-
tig en probeerde meer en meer tijd te
rekken. Ratti had helaas het geluk niet
aan hun zijde, een bal op de paal en
ballen rakelings voorlangs. Als collec-
tief werd er gefaald en de eindstand
bleef 2-1. Aanstaande zondag uit tegen
Hoeve Vooruit.

UITSLAGEN
Ratti 5 - HSC '21\Carparc 11 zaterdag
afgelast; Ratti E1 - Viod E4 zaterdag 3-
2; Ratti E2 - Warnsveldse Boys E9 zater-
dag 14-1; Ratti F1 - Warnsveldse Boys
F4 zaterdag 3-4 

Ratti 2 - Pax 7 zondag afgelast 
Ratti 3 - Ruurlo 5 zondag afgelast 
Zelhem 1 - Ratti 1 zondag 1-1
Vios B DA2 - Ratti DA1 zondag 2-1

PROGRAMMA
Zaterdag 05-12
11:00 Ratti E1G - Gaz. Nieuwland E3G
14:30 SKVW 4 (zat) - Ratti 5 (zat) 
14:30 Vorden B2D - Ratti B1GD 
13:00 Vorden C3 - Ratti C1GD  

Zondag 06-12
10:00 Ratti 2 (zon) - Steenderen 4 (zon) 
10:00 Ratti 3 (zon) - Lochem SP 7 (zon) 
14:00 DEO 1 (zon) - Ratti 1 (zon)
09:30 Ruurlo 6 (zon) - Ratti 4 (zon) 
12:00 Hoeve V. DA2 - Ratti DA1 (zon)

R a t t i

UITSLAGEN BADMINTON FLASH

Seniorenteam 1
Met Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt,
Geeske Menkveld en Lianne en Berna-
deth Heijenk trad dit team compleet
aan tegen Shuttle Up uit Aalten.
Chjehrando moest er hard voor wer-
ken in zijn enkelspel. De eerste set
won hij makkelijk met 21-5, maar zijn
tegenstander kwam goed terug en
wist de tweede set te winnen met 21-
17. In de daarna volgende set ging het
lang gelijk op. Op het laatst maakte
zijn tegenstander wat fouten waar-
door Chjehrando de derde set met 21-
15 won. Niels won goed in twee sets.
Geeske begon ook goed en won met
21-14. Daarna werd het echter 21-16 en
21-17 voor de Aaltense dame. Bij Lian-
ne ging het net andersom. Zij verloor
de eerste set met 21-17 maar met 21-12
en 21-19 greep zij de overwinning. In
het herendubbel was de overmacht
van Flash met 21-7 en 21-10 zeer duide-
lijk. Geeske en Bernadeth speelden het
damesdubbel. Zij verloren helaas in
twee sets. De mixedspelen waren weer
zeer spannend en gingen allebei over
drie sets met toch overwinningen voor
Flash. Niels/Bernadeth 17-21, 21-13 en

21-17 en Chjehrando/Lianne 21-17, 19-
21 en 21-14. Al met al toch weer een
duidelijke overwinning voor Flash.
Flash 1 - Shuttle Up: 6-2

Recreantenteam
Het recreantenteam kwam ook tegen
Shuttle Up uit. Deze tegenstander
stond bovenaan. Vincent van Hal,
Frans van Gils, Theo Huntink, Beppie
Menkveld, en Apsie van Dijk speelden.
Vincent begon goed door met 21-9 en
21-18 te winnen. Frans won de eerste
set met 21-19. Daarop volgde echter
twee sets met 21-12 en 21-13 voor zijn
tegenstander. Beppie kwam met 16-21
en 21-23 net te kort. Bij Apsie verliep
het net andersom, zij won nipt met 21-
19 en 22-20. Het spannende herendub-
bel van Frans en Theo ging in drie sets
naar Shuttle Up en ook het damesdub-
bel was close maar ging met 21-19 en
26-24 naar de tegenstander. Er leek
een nederlaag aan te komen maar ver-
rassend genoeg gingen de beide
mixen naar Flash. Vincent/Beppie
wonnen met 21-12 en 21-14 en Theo en
Apsie wonnen met 21-17 en 21-15. 
Alles bij elkaar speelden de recreanten
een goede wedstrijd tegen de koplo-
per. Flash R1 - Shuttle Up: 4-4 

Jeugdteam 1
Flash J1 speelde afgelopen weekend
uit tegen Doesburg J2. Erik van Hoffen
had flink een flinke kluif aan zijn te-
genstander. Hij won de eerste set wel-
iswaar met 21-14, maar verloor de
tweede met 21-17 en had dus een der-
de set nodig om de punten binnen te
halen: 21-11. Jelle van Rossum had het
makkelijker: hij won met 21-8 en 21-1.
Vera Velhorst had ook wel tegenstand
maar won wel met 21-14 en 21-10. Fem-
ke Nab haalde in haar enkelspel ook
makkelijk de winst: 21-5 en 21-6. De
herendubbel was nog wel even span-
nend, maar Erik en Jelle haalden die
toch netjes binnen met 21-12 en 21-16.
De dames van Flash lieten zich bijna
verrassen: ze verloren de eerset set 21-
17, maar haalden daarna met 21-13 en
21-12 de punten binnen. Bij de mixed
dubbel was de fut er bij Doesburg een
beetje uit. Erik en Vera wonnen met
twee keer 21-10. Jelle en Femke won-
nen met 21-15 en 21-11.
Doesburg J2 - Flash J1: 0-8. 

Andere uitslagen:
HBC 2 - Flash 3: 7-1
Flash Vorden J2 - Doesburg J1: 4-4
Flash Vorden J4 - Euro BC J2: 8-0

F l a s h

Behalve jonge zwemmers uit heel Ne-
derland (de Pietercup is voor talent tot
11 jaar), zwemmen veel grote zwem-
mers uit de hele wereld tijdens deze
Dutch Open Swim Cup waar de "Pieter
Cup" deel van uitmaakt. Gaaf om daar
dan ook te zwemmen natuurlijk. 

De Berkelduikers zwemmen prima:
Bas Wensink wordt 1e op de 50m rug ,

Kim Nijland 2e op de 25 vlinder en 4e
op de 100m wisselslag, Jamie Stege-
man 3e op de 50 rug. Torben Lammer-
dink zwemt zich bijna naar de finale
voor de cup. Daar mogen alleen de 8
snelste borstcrawl zwemmers aan mee
doen en Torben wordt 10e. 

Thomas Luchies wordt 6e op de 100m
vlinderslag.

Uitslagen verder:100 borstcrawl; Bas
Wensink 14e. 100m schoolslag ; Jamie
12e, Britt Zweverink 27e, Loes van der
Linden 28e. 200m wisselslag; Torben
11e, Thomas 22e. 100m rug; Loes 22e

Talentvolle Berkelduikers zwemmen sterk

Pieter Cup
7 Jonge Berkelduikers beschikken
over voldoende zwemtalent om
mee te mogen doen aan de jaar-
lijks terugkerende "Pieter Cup" in
Eindhoven. Dat is feest.

De verkoop vindt in de bibliotheek
plaats. Er worden jeugd- en volwasse-

nenboeken verkocht. Iedereen is wel-
kom. De verkoop start om 10.00 uur
en is tot uiterlijk 12.30 uur. 

Daarna liggen de boeken nog tot
eind december ter verkoop in de bi-
bliotheek.

Verkoop afgeschreven boeken
Zaterdag 19 december is er in de
Vordense bibliotheek weer een
grote verkoop van afgeschreven
boeken en tijdschriften.



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

Op de dag van onze afspraak is het pre-
cies een half jaar geleden dat hij het
restaurant heeft geopend. Tijd om te-
rug te blikken. Het jaartal 1628, ver-
raadt een pand met een hele lange his-
torie. Willem Paul: ‘ Ik ben momenteel
druk bezig om te achterhalen wat er
voor 1800 in het pand was gevestigd.
Wat ik inmiddels wel weet is dat de
gracht hier voor de deur, eeuwen gele-
den dienst deed als ‘aanvoerkanaal’
naar de Prinsengracht, waar de koop-
lui waren gevestigd. Vanaf 1800 tot cir-
ca 1950 was in dit pand een schroeven-
fabriek gevestigd en daarna is het tot
restaurant omgebouwd. Op gegeven
moment stond het te koop. Ik ben
toen samen met mijn vader gaan kij-
ken. We wisten het meteen, dit is het ,
een perfecte plek. 

Het moest een restaurant worden met
als motto ‘Een stukje Achterhoek in de
Jordaan’. We hebben alleen al in de
Jordaan 222 eetgelegenheden dus
moest ik mij onderscheiden. Hoewel
ik de afgelopen zes jaar bij enkele ho-
tels in Amsterdam de nodige ervaring
heb opgedaan, verloochen ik mijn af-
komst niet en blijf ik Achterhoeker’,
zo zegt Willem Paul, onderwijl hij zijn
gasten capuccino serveert. De deal tot
aankoop werd november 2008 geslo-

ten. Willem Paul: ‘Toen begon pas het
echte werk, er moest gigantisch veel
gebeuren. Het restaurant zag er niet
uit. Dat hebben we gerenoveerd en bo-
vendien is de keuken onder het restau-
rant compleet vernieuwd. Geweldig

de manier waarop de familie uit Vor-
den mij heeft geholpen.

Ik heb nu nog iedere dag contact met
mijn vader. Hij heeft een geweldige
know how en van die kennis profiteer
ik graag. Als ik pa bij wijze van spre-
ken nu zou bellen en hem zou vragen
of hij even in de bediening wil bij-
springen dan staat hij over een paar
uur voor mijn neus’, zo grijnst Willem
Paul. En dan breekt het moment aan,
dat het restaurant gereed is en biedt
het plaats aan 45 personen ‘boven’ en
beneden aan 15. Wat dan ontbreekt

zijn de gasten ! Willem Paul: ‘Ik heb in
Amsterdam overal aan portiers en be-
kenden mijn visitekaartje afgegeven.
Ook kwamen er zonder dat ik het wist
hier toevallig journalisten eten. Met
als resultaat een artikel in het Parool
en stond er zelfs een verslaggever van
het blad Playboy voor de deur’. Willem
Paul wijst op een ingelijste editie van

het populaire blad. Een schaars gekle-
de mooie dame en daarnaast een arti-
kel over restaurant Bakker in hartje
Jordaan !

Uiteraard werd er via ‘Bakker Vorden’
natuurlijk ook de nodige (mond-)recla-
me gemaakt voor zoonlief en broer in
Amsterdam. Vordenaar Henk de Jonge
was de eerste gast uit Vorden die Bak-
ker Amsterdam ‘aandeed’. Willem
Paul: ‘Wanneer Henk voor zaken in
Amsterdam is, komt hij hier meestal
eten. Weet je wat ook zo leuk is. Er wo-
nen in Amsterdam veel mensen die

uit de Achterhoek afkomstig zijn. Er
zijn hier inmiddels al verschillende re-
ünie ’s gehouden. Dan hoor je opeens
aan de tafels plat Achterhoeks praten.
Prachtig toch ! De beginfase was qua
personeel in eerste instantie niet zo’n
succes. Niet iedereen voldeed. Dat
heeft ertoe geleid dat Willem Paul da-
gelijks de witte schort aantrekt om in
de keuken te kokkerellen. 

‘Koken heb ik altijd leuk gevonden. Op
dat gebied ben ik perfectionist. Dat
heb ik destijds ook zo geleerd. Oud we-
reldkampioen koken Toine Smulders
heeft mij de kneepjes van het vak bij-
gebracht. Uiteraard heb ik vroeger
thuis in Vorden ook vele malen letter-
lijk ‘in de keuken gekeken’. Overigens
is dineren in Amsterdam niet te verge-
lijken met de Achterhoek. In Vorden
wordt de keuken bij hotel Bakker bij
wijze van spreken om 21.00 uur geslo-
ten. Dan begint het hier eigenlijk pas.
Neem bijvoorbeeld een 5 gangen me-
nu die duurt de gehele avond, vaak tot
sluitingstijd. Ik heb hier momenteel
een uitstekend team van medewerkers
(vier vaste en 6 parttimers). Sinds de
opening draaien we buitengewoon
goed en is de omzet in een paar maan-
den tijd verdubbeld en daar ben ik
zeer trots op’. 

Het restaurant zier er smaakvol uit
met langs de wanden onder meer

schilderijen met ‘ridders te paard’ en
‘stokoude’ kaarten van Amsterdam
(die de overgrootvader van Willem
Paul in een ver verleden heeft aange-
schaft ). Ik heb trouwens nog even met
de gedachte gespeeld om net als bij
ons thuis in Vorden, geweien aan de
muur te hangen. Toch maar niet ge-
daan, ik denk dat dit soort versierin-
gen hier toch wat gevoeliger liggen’,
zo zegt hij. Op dit moment is, net als
bij veel restaurants in Nederland ‘wild-
eten’ favoriet. Bij Willem Paul staat op
de menukaart: ’Ons wild wordt ge-
schoten op de jachtgebieden in de

Achterhoek en kunnen derhalve, on-
danks onze inspectie, loden kogeltjes
bevatten. Mocht u onverhoopt meer
dan twee kogeltjes aantreffen, dan
wordt u een heerlijk glas wijn van res-
taurant Bakker aangeboden’. Willem
Paul lachend: ‘Ik heb tot op heden nog
geen gratis glas wijn behoeven te ser-
veren’. 

Vegetarische gerechten, visgerechten,
een ‘menu Willem Paul’, de kaart is
zeer uitgebreid. Willem Paul: ‘We heb-
ben hier al menig compliment voor
onze schnitzel volgens ‘Achterhoeks
recept’ gekregen. Een gerecht met an-
sjovis en door ‘eenvoud’ bereid’, zo
zegt hij. In Vorden en omstreken zijn
de ‘haantjes van Bakker’ al decennia
lang een begrip. Na het wildseizoen
staan ze ook hier op de kaart’, aldus
Willem Paul die richting toekomst
nog meer ambities heeft. ‘Als de zaak
in Amsterdam goed blijft ‘lopen’ wil ik
ook in andere steden een restaurant
beginnen’, zo zegt de man die in zijn
jeugd in eerste instantie acteur wilde
worden. Zijn Elvis Presley imitaties
zijn met name in de familie en vrien-
denkring ‘wereldberoemd’. Wat jaren
later was hij gedurende drie winters
skileraar in de Oostenrijkse bergen.
Thans zingt en jodelt Willem Paul met
groot enthousiasme in de keuken van
restaurant Bakker in Amsterdam!

Hotel Bakker floreert in Amsterdam

'Een stukje Achterhoek in de Jordaan'

Ooit zongen Willy Alberti en Johnny Jordaan het populaire Amsterdamse
volkslied ‘Aan de voet van die ouwe Wester, heb ik vaak in gedachten ge-
staan. En heb ik altijd staan te dromen van die mooie, die goeie Jordaan’.
Wanneer je dan vanaf het Paleis op de Dam richting de ‘ouwe Wester’ (Wes-
tertoren, red.) loopt, blijf je daar uiteraard een poosje in gedachten staan.
Even de sfeer opsnuiven. Vervolgens een bruggetje over de Bloemgracht
in. Dan zie je al op een paar honderd meter afstand het fraaie uithang-
bord met de letters ‘restaurant Bakker’. Op de gevel van het pand staat het
jaartal 1628. Willem Paul Bakker (zoon van Loke en Klaas en broer van
Liesbeth uit Vorden) vertelt vol trots over het uithangbord. ‘Dat hebben we
thuis op zolder gevonden, het is nog van mijn opa. De gemeente Amster-
dam keurde het in eerste instantie af. Men vond het te groot, maar omdat
het er zo mooi uit zag mocht ik het laten hangen. En je ziet het, een sie-
raad voor de zaak’, zo zegt Willem Paul.

De Westertoren

Hotel Bakker in hartje Jordaan

Willem Paul achter de bar

Onder de naam domotica valt alle
denkbare techniek die het mensen
mogelijk maakt langer zelfstandig te
blijven wonen. Een voordeur die
opengaat wanneer er een pasje voor

wordt gehouden, een gasleiding die
na tienen 's avonds automatisch
sluit, een alarm dat een verpleegkun-
dige oproept als een bewoner een
paar uur aan een stuk niet bewogen

heeft, lampen die op afstand te be-
dienen zijn of een huistelefoon met
een beeldscherm, zijn enkele voor-
beelden hiervan.
Leonie Wiekamp van Zorgbelang
Gelderland geeft deze middag uitleg
en vertelt over de verschillende mo-
gelijkheden. Iedereen die belangstel-
ling heeft voor dit thema is van har-

te welkom. De bijeenkomst begint
om 13.30 uur en eindigt om 16.00
uur. De toegang is gratis en voor de
bezoekers staat de koffie en thee
klaar!
De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingsplek voor mantelzorgers van al-
le leeftijden; mensen die voor ie-
mand uit hun omgeving zorgen die

chronisch ziek, een beperking heeft
of hulpbehoevend is. De mantelzorg-
salon is gevestigd in Partycentrum
Langeler aan de Spalstraat 5 te Hen-
gelo Gld. en is een initiatief van de
VIT Oost-Gelderland.
Voor meer informatie bel de VIT
Oost-Gelderland 0573-43 84 00 of kijk
op www.vitoostgelderland.nl.

Mantelzorgsalon Bronckhorst Informatiemiddag Domotica
Op dinsdagmiddag 8 december wordt in de Mantelzorgsalon Bronck-
horst, gevestigd in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 in Hen-
gelo Gld., een informatiebijeenkomst over domotica gehouden.



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 49 van
30 november t/m
5 december 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN

Joseph Guy VS
Geschenkverpakking

met 2 glazen, 35 cl

13.99
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Tijdens deze avond zijn verschillende
jubilarissen die 12,5 of 25 jaar werk-
zaam zijn bij HCI door de directie in
het zonnetje gezet.Dit zijn van links

naar rechts: Robert Scholten, Emanuel
Planchenault, Walter Hennink (12,5
jaar), Theo Wisman en Netty Vermeu-
len-Buunk (25 jaar). Achter de jubila-

rissen staan Gerard Mantel en Wim
Lubbers (directie).

Op deze foto ontbreken Toon Hoevers,
Erik Belling en Theo v/d Ven (12,5 jaar).
Zij waren helaas verhinderd deze
avond.

Huldiging jubilarissen 
BouwCenter HCI en HCI Betonindustrie

Op zaterdag 21 november hield BouwCenter HCI te Hengelo (Gld.), Ulft en
Zevenaar en de HCI Betonindustrie hun jaarlijkse personeelsavond.

De jubilarissen van BouwCenter HCI en HCI Betonindustrie.

In een vraaggesprek zal te beluisteren
zijn hoe ze invulling geeft aan haar

werk als jongerenwerker van de Her-
vormde Gemeente Vorden. Het pro-
gramma van Kerk en Radio wordt on-
der de naam "De Muzikale Ontmoe-
ting" uitgezonden op de maandag-
avond tussen 19.00 - 20.00 uur via de
frequenties van Radio Ideaal.

Radio Ideaal
Maandagavond 07 december zal
Marije van der Wilt-Karreman aan
de uitzending van Kerk en Radio
bij Radio Ideaal meewerken.

Voorzitter Fred Midden kon een groot
aantal belangstellenden welkom he-
ten. In het bijzonder de inleider voor
deze middag de heer Jaap Luijendijk
uit Warnsveld, van het gelijknamige
hoveniersbedrijf. De voorzitter houdt
een adventsoverdenking n.a.v. Zacha-
rias 9: 9 en 10 en gaat voor in gebed.
De PCOB zorgt ook voor de mantelzor-
gers en waakt er voor dat de mensen ,
die gebruik maken van de AWBZ na ja-
nuari 2010 niet buiten de boot vallen.
Het Seniorenconvent is met 2 perso-
nen vertegenwoordigd in de Participa-
tieraad voor de WMO. De voorzitter
kan 2 bruidsparen feliciteren met hun
60-jarig huwelijksfeest, nl. de families
Bosman en Veenendaal. Beide bruids-
paren zorgen voor een heerlijke tracta-
tie tijdens de bijeenkomst.

Hierna was het woord aan de inleider
die prachtige foto's wilde vertonen.
Eerst moest er een technicus aan te
pas komen om de presentatie vlot te
trekken. Maar daarna kon het talrijke
publiek aan zijn trekken komen. De
inleider heeft meer dan 30 jaren met
zijn camera de Gelderse Achterhoek

doorkruist en prachtige foto opnamen
gemaakt. Daarbij stond het IJsselland-
schap centraal met de meanderende
rivier, maar ook opnamen uit Vorden
ontbraken niet, zoals van de kastelen
Hackfort en de Wildenborch. Prachti-
ge natuuropnamen werden afgewis-
seld met detailopnamen van vogels en
kleine roofdieren, zoals de bunzing.
Het aandachtige publiek zag o.a de
volgende opnamen voorbijkomen, zo-
als de Holterberg met de korhoenders;
groepen reen, de bosanemoontjes bij
Hackfort, prachtige ijsvogels, koolme-
zen en een bunzing die uit zijn hol
kwam. Opmerkelijk was een toren-
kraai die op een ezel zat en een stukje
vacht plukte. Ook de kemphaan, nach-
tegaal en kwikstaart werden in al zijn
mooie gedaanten vertoond. Zelfs de
wilde zwijnen ontbraken niet, evenals
een nest met jonge biggen. De aanwe-
zigen genoten kennelijk van al het
moois dat van nabij in de schepping is
te zien.

De voorzitter dankte de inleider harte-
lijk voor het vertonen van de prachtige
natuuropnamen. De aanwezigen wor-
den opgeroepen de kerstbijeenkomst
op vrijdagmiddag 18 december as. bij
te wonen. Met het zingen van 2 liede-
ren van "Op U mijn Heiland, blijf ik ho-
pen"werd deze geslaagde bijeenkomst
afgesloten.

over Achterhoekse Natuur

PCOB

De PCOB afdeling Vorden hield
donderdagmiddag de maandelijk-
se bijeenkomst in het Stampertje.
Er moesten stoelen bijgesleept
worden om de aanwezigen te her-
bergen.

Kilometerprijs: Anders Betalen voor Mobiliteit

Meer weten over de kilometerprijs en zien wat het voor u betekent? Ga naar www.kilometerprijs.nl

Advertorial



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikkeling,

Belastingen en organisatieondersteuning,

Maatschappij en organisatie en

Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Jonge autobestuurders die hun
rijbewijs hebben, kunnen op 29
december a.s. gratis meedoen aan
een praktische, leerzame én leuke
praktijkdag voor jonge autorijders.
Hiervoor worden auto's beschikbaar
gesteld, dus het bezit van een eigen
auto is niet verplicht. Voorwaarde is
dat je minimaal drie maanden je rij-
bewijs hebt en sindsdien zelfstandig
al wat rijervaring hebt opgedaan.

Deze praktijkdag voor jonge auto-
bestuurders wordt in Bronckhorst
georganiseerd op initiatief van de
gemeente, in samenwerking met het
Regionaal Orgaan Verkeersveilig-
heid Gelderland (ROVG), dat deze
dag ook subsidieert. 

Testroute rijden
Tijdens de praktijkdag kun je zelf
tijdens een praktijkrit ervaren hoe
goed je als jonge autorijder bent en
welke verbeterpunten er wellicht
nog zijn. Je rijdt een anderhalf uur
durende praktijkrit door de omge-
ving met twee andere jongeren en
wisselt elkaar af aan het stuur. Je
beoordeelt je eigen rijstijl en die van
de beide andere bestuurders en zij

beoordelen ook hun eigen - én jouw
- rijstijl. Tevens geven jullie van je
zelf - en van elkaar - verbeterpunten
aan. Dit allemaal onder begeleiding
van een coach die als laatste óók zijn
oordeel geeft. Spannend!

'Noodstops' op mobiele baan
In dit onderdeel rijden de jonge deel-
nemers op een ter plaatse aange-

legde mobiele rem/slipbaan, waarbij
de deelnemers zélf achter het stuur
kunnen ondervinden hoe het ABS
werkt bij een noodstop en hoe lang
je remweg op een glad wegdek is. Je
voelt bij het maken van een noodstop
de werking van het ABS remsysteem
en maakt onder andere noodstops
bij 30 en 50 km per uur op een nat én
een spiegelglad wegdek. 

Alcohol en drugs 
Het laatste onderdeel van deze dag
is een groepsdiscussie en ervarings-
uitwisseling over de werking van al-
cohol en drugs in het verkeer en hoe
je daarmee kunt omgaan. Het is al
met al een veelzijdig dagprogramma
met veel autorijden, remproeven,
met elkaar discussiëren en elkaar
beoordelen. Na afloop krijgen de
deelnemers een certificaat mee als
bewijs van deelname. 

Eenvoudig aanmelden via internet!
De praktijkdag voor jonge autorij-
ders in Bronckhorst is op 29 decem-
ber a.s. bij museum Smedekinck,
Priesterinkdijk 5 in Zelhem. 
Ga voor aanmelden of meer infor-
matie naar www.jongeautorijders.nl
en vul daar het aanmeldformulier in.
Je kunt voor meer informatie ook
contact opnemen met organisator
Jaap van Steenbergen, via telefoon
(06) 55 37 07 54. Er kunnen aan deze
praktijkdag 40 jonge autorijders
meedoen. 

Snel aanmelden is dus gewenst! 
Bij veel aanmeldingen wordt een
tweede dag georganiseerd.

Veelzijdige en leerzame praktijkdag voor jonge autorijders op 29 december a.s.

Ben je tussen de 18 en 24 jaar jong? En heb je je rijbewijs?

Meld je dan nu aan!

Het Recreatieschap Achterhoek-
Liemers vergadert op 14 decem-
ber a.s. om 15.00 uur in het
gemeentehuis van Doetinchem,
Raadhuisstraat 2. De vergadering
is openbaar en u bent van harte
welkom om deze bij te wonen.    

Op de agenda staan onder meer
de volgende onderwerpen:   
• kredietbesluit aanleg parkeer-

plaats Stroombroek
• kredietbesluit Oude IJssel 

(De Pol-Melkvonder)
• kredietbesluit fietspad de Berkel
• parkeertarieven 2010 e.v.

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

Vergadering

Recreatieschap

Achterhoek-Liemers

14 december a.s.

www.brandweerbronckhorst.nl

voor meer dan 

brand alleen .....

OPGAVEFORMULIER KAMPIOENEN OP HET GEBIED VAN SPORT OF CULTUUR

Ik wil de volgende kampioenen van 2009 aanmelden:

Naam kampioen (persoon of team*): ..................................
..................................

..................................
.....................

Adres: ..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
.

Postcode en woonplaats: ..................................
..................................

..................................
..................................

.....

Telefoonnummer: ..................................
..................................

..................................
..................................

.................

* ALLE personen die deel uitmaken van het team dat kampioen geworden is:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

PC en plaats:
PC en plaats:

Tel:

Tel:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

PC en plaats:
PC en plaats:

Tel:

Tel:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

PC en plaats:
PC en plaats:

Tel:

Tel:

Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

PC en plaats:
PC en plaats:

Tel:

Tel:

Discipline waarin kampioenstitel behaald is:

Kampioenstitel:

Gegevens van de afzender:

(de gemeente kan contact met u opnemen voor meer informatie over de kampioen)

Naam:.................................
..................................

..................................
..................................

..................................
...

Evt. naam organisatie: ..................................
..................................

..................................
..................................

..........

Adres: ..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
................................

Postcode en plaats: ..................................
..................................

..................................
..................................

..............

Telefoonnummer: ..................................
..................................

..................................
..................................

..................................
............

éé f r (digitale) foto’s bijvoegen van de persoon of het team tijdens beoefening

ti

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente op 11 januari a.s. in het
nieuwe gemeentehuis aan de Elde-
rinkweg 2 in Hengelo worden de
kampioenen van 2008 gehuldigd. 

U kunt tot en met 31 december a.s.
een persoon of club aanmelden, die
het afgelopen jaar op sportief of cul-
tureel gebied kampioen geworden is.

Het aanmeldingsformulier is
verkrijgbaar bij de receptie van het
gemeentekantoor en het gemeente-
huis. 
Het formulier is ook uit te printen of
te mailen via www.bronckhorst.nl.

Ook stond het formulier op de
gemeentepagina's van eerdere
edities van deze krant. 

Opgave kampioenen 

voor huldiging

Met de feestdagen in aantocht
wordt er veel aandacht besteed aan
de feestelijke aankleding van pu-
blieke ruimten waarin veel mensen
bijeenkomen, zoals scholen, hore-

cagelegenheden, zorginstellingen
en bedrijven. Deze feestelijke aan-
kleding houdt echter ook een
(brand)veiligheidsrisico in. Brand-
weer Bronckhorst wil u graag wij-
zen op deze risico's.

Brandveilig gebouw
Om de veiligheid van uw gasten tij-
dens de feestdagen zoveel mogelijk
te waarborgen moet in uw pand een
aantal brandpreventieve voorzie-
ningen aanwezig zijn. Denk aan vol-
doende vluchtroutes, goed begaan-
bare nooduitgangen, nood-
verlichting en brandblusmiddelen.
De richtlijnen voor het veilig inrich-
ten van een gebouw vindt u op
www.brandweerbronckhorst.
Uiteraard gelden de veiligheids-
regels niet alleen tijdens de kerst-
periode, maar ook tijdens andere
feestelijke activiteiten. 

Steekproefsgewijze controles
Deze richtlijnen sluiten aan bij de
algemene regels zoals opgesteld in
het gebruiksbesluit of de gebruiks-
vergunning van uw gebouw. Voor
het naleven van deze regels bent u
als gebruiker verantwoordelijk. In
het kader van periodieke en steek-
proefsgewijze controles kan het
zijn dat wij u tijdens de feestdagen
bezoeken. Bij eventuele tekort-
komingen kan worden opgetreden.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de brandweer, via telefoon
(0575) 75 02 50 of e.mail: 
brandweer@bronckhorst.nl.

Brandweer Bronckhorst wenst u
prettige en (brand)veilige feest-
dagen toe!

Brandveiligheid tijdens de feestdagen



Afschaffing gratis identiteits-
kaart voor 14-jarigen per 
1 januari a.s. 
Met ingang van 1 januari 2010
wordt de gratis verstrekking van
een identiteitskaart door de over-
heid aan 14-jarigen afgeschaft.
Ben je 14 jaar en heb je nog geen
gratis identiteitskaart aange-
vraagd, dan kun je dit tot uiterlijk
24 december a.s. nog regelen.
Tussen kerst en oud en nieuw is
het gemeentehuis in verband met
de verhuizing naar de nieuwbouw
gesloten. 

Kinderbijschrijving paspoort
vanaf juni 2012 ongeldig 
Vanaf 12 juni 2012 kunnen uw
kinderen niet meer meereizen op
uw paspoort: 
• het paspoort blijft wel gewoon

geldig/bruikbaar voor de houder,
maar 

• bijschrijvingen zijn vanaf boven-
genoemde datum niet meer
geldig 

• kinderen moeten vanaf deze
datum over een eigen reisdocu-
ment beschikken 

Om gezinnen financieel tegemoet
te komen in de kosten voor een
eigen reisdocument voor kinde-
ren, wordt de kostprijs voor iden-
titeitskaarten voor kinderen tot
en met 13 jaar met ingang van
1 januari 2010 € 8,95. Dit bedrag
is hetzelfde als de prijs voor een
kinderbijschrijving. Met de
Nederlandse identiteitskaart kan
worden gereisd binnen de Euro-
pese Unie en naar Andorra,
Liechtenstein, Monaco, Noorwe-
gen, San Marino, Turkije, IJsland
en Zwitserland.

Belangrijke

informatie

reisdocumenten

De gemeente doet mee aan het
regionale project 'Bedrijven in
crisistijd … startpunt voor een nieuwe
toekomst' en stelt daarvoor € 41.672,-
beschikbaar. Dit besloten b en w
vorige week.

Binnen een jaar dreigen er 6.000
banen te verdwijnen in de Achterhoek.
Aan het einde van 2009 telt de
Achterhoek 12.000 werklozen op
een beroepsbevolking van 140.000.
De werkgelegenheid verdwijnt door-
dat bedrijven failliet gaan. Door de
recessie vervallen er opdrachten,
blijven nieuwe orders uit en gaan
bedrijven bezuinigen. In deze tijd
zoeken bedrijven niet snel naar
nieuwe product- of marktmogelijk-
heden. Het project 'Bedrijven in cri-

sistijd … startpunt voor een nieuwe
toekomst' omvat een aantal initiatie-
ven om de regio Achterhoek gezond
te maken en te houden. 

Het actieplan bestaat uit:
• het innoveren van bedrijven (waar

mogelijk) met behulp van een indi-
vidueel advies en begeleidings-
traject. Bedrijven worden per-
soonlijk benaderd door het Sociaal
Economisch Overleg Achterhoek
om deel te nemen aan dit onder-
deel. Naar verwachting 200 bedrij-
ven krijgen vervolgens een korte
eerste verkenning op haalbaar-
heid en voor 60 ondernemers volgt
een advies en begeleidingstraject
dat moet uitmonden in nieuwe
producten en/of nieuwe markten

• er worden vier verschillende soor-
ten workshops voor bedrijven ge-
organiseerd: 'de gezonde mens',
'slimmer werken', 'uw bedrijf ver-
nieuwen in een dag' en 'slimmer
financieren van innovatie'. In to-
taal kunnen 150 bedrijven aan de
workshops deelnemen. Hierover
volgt binnenkort meer informatie,
onder andere in de lokale en re-
gionale bladen. 

• het instellen van een crisisinter-
ventieteam van vertrouwensper-
sonen dat jonge, kleine bedrijven
in acute financiële nood zal advi-
seren. Het doel is om de omzet te
herstellen en te verhogen. Naar
verwachting doen circa 100 bedrij-
ven een beroep op het crisisinter-
ventieteam. Met het adviestraject

zal bij circa 30 bedrijven de omzet
hersteld kunnen worden en krij-
gen tien bedrijven een doorstart

• daarnaast voorziet het plan in een
samenwerking met het mobili-
teitscentrum Achterhoek. Het
mobiliteitscentrum adviseert en
faciliteert bedrijven om gedwon-
gen ontslagen tijdens de recessie
zoveel mogelijk te voorkomen

Het Sociaal Economisch Overleg
(SEO) Achterhoek zorgt voor een
goede uitvoering van het project.
Meer informatie over het project
'Bedrijven in crisistijd … startpunt
voor een nieuwe toekomst' kunt u
krijgen bij de heer G. Starink van de
gemeente Bronckhorst, tel. (0575)
75 02 50.

Bedrijven in crisistijd … startpunt voor een nieuwe toekomst

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Help ook mee ons water schoon te houden.
Troep in het riool is schadelijker dan je denkt. Wat je met je afval doet,

en wat je wel en niet kan doorspoelen, lees je op nederlandleeftmetwater.nl

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus
ook in de gemeente Bronckhorst.
De sirenes geven dan één luid
alarm dat 1 minuut en 26 seconden
te horen is. Omdat het om een test
gaat, hoeft u geen actie te onder-
nemen. Het maandelijkse alarm
heeft tot doel het landelijke waar-
schuwings- en alarmeringsstelsel
te testen. 

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de
sirene gaat in geval van een ramp:
'Ga direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV

op omroep Gelderland'. Via deze
omroep wordt u op de hoogte
gehouden van de ramp en ontvangt
u zonodig instructies. Op maandag
7 december a.s. is de eerstvolgende
sirenetest.

Sirenetest

December is een drukke maand,
zeker voor kinderen. De dagen die
eigenlijk heel gezellig en vrolijk
moeten verlopen kunnen ook
behoorlijk wat stress met zich
meebrengen. Vooral voor kinderen

tot een jaar of zeven is deze tijd heel
spannend. Herkenbaar? 
Kijk op www.cjgbronckhorst.nl  
voor een speciaal thema met tips om
de decemberstress te verminderen.
www.cjgbronckhorst.nl is er voor
ouders en opvoeders met kleine en
grote vragen over opvoeden.

Tips tegen decemberstress bij kinderen

Kijk voor de laatste informatie over
de vorderingen rond de bouw van
het nieuwe gemeentehuis op
www.bronckhorst.nl. 

Op dit moment werken we er nog
hard aan om u vanaf januari 2010
te verwelkomen op onze nieuwe
locatie!

Nog even geduld...



Openbare bekendmakingen

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

Raadsvergadering 
26 november 
Op 26 november vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door veel publiek,
waaronder een aantal speciale gas-
ten van de raad en veel inwoners
van Halle-Heide.

Tijdens de raadsvergadering is
onder andere gesproken over de
volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan 'Buiten-

gebied Hengelo/Vorden 2009;
Hengeloseweg 26, 26A en 28 in
Keijenborg/Kruisbergseweg 10
in Hengelo' 
De raad stelde dit plan naar aan-
leiding van ingediende zienswijzen
gewijzigd vast. Het plan omvat
o.a. uitbreiding op het bedrijfs-
terrein, omzetting burgerwoning
naar bedrijfswoning en burger-
woning naar bedrijfsbestemming
(kantoor)

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
2009; Hoogstraat 21, Toldijk' 
De raad stelde het bestemmings-
plan ongewijzigd vast. Het gaat
om een uitbreiding van een bedrijf
met melkkoeien

• Beleidsnota Kunst en cultuur

In dit beleid zijn de plannen van
b en w voor kunst en cultuur in
de komende jaren opgenomen.
Het is de bedoeling met name
de deelname aan cultuur bij
jeugd/jongeren, ouderen en
financieel minder daadkrachtige
inwoners te bevorderen. Daar-
naast moet er meer aandacht
komen voor activiteiten als film
en schrijven en voor digitaal cul-
tureel erfgoed. Ook bekijken we of
de huidige subsidieregeling voor

amateurkunstverenigingen aan-
gepast moet worden, omdat we
graag willen dat hun activiteiten
bijdragen aan bepaalde voor-
waarden, zoals het benaderen van
specifieke doelgroepen, sociale
samenhang en culturele diversi-
teit. De raad stelde dit plan met
algemene stemmen vast.

• Visie landbouwontwikkelings-
gebied (LOG) Halle-Heide 
Met het opstellen van deze visie
en een milieueffectrapportage
voor de herziening van het be-
stemmingsplan buitengebied
geeft de gemeente uitvoering aan
het reconstructieplan Achterhoek
& Liemers van de provincie. In de
ruimtelijke visie voor het LOG
Halle-Heide is aangegeven welke
gebieden rondom het buurtschap
Halle-Heide in aanmerking ko-
men voor hervestiging of nieuw-
vestiging van intensieve-veeteelt-
houderijbedrijven. De randvoor-
waarden voor vestiging zijn even-
eens genoemd. De fracties stem-
den unaniem in met een amende-
ment van GroenLinks, waarin de
minimaal aan te houden afstand
tussen veehouderijbedrijven en
omliggende woningen en bedrij-
ven, zonder mogelijk afwijkings-
percentage, werd benadrukt.
Met een amendement van CDA en
VVD, gesteund door D66, werd de
zoekzone voor nieuwvestiging aan
de Kuiperstraat verschoven naar
de oorspronkelijke zoekzone,
namelijk de Dwarsdijk. Met een
motie van het CDA sprak de raad
de wens uit om in het LOG-gebied
het houden van dieren in meer
dan één etage te ontmoedigen
en dit in het bestemmingsplan
adequaat te regelen. De raad
stelde de ruimtelijke visie voor
het LOG Halle-Heide vervolgens
met inachtneming van de ge-
noemde wijzigingen, vast

• Lokaal Gezondheidsbeleid
2009-2011 
Gezondheid bepaalt voor een
belangrijk deel de kwaliteit van
iemands leven. Daarom vindt de
gemeente het belangrijk om de
gezondheid van haar inwoners te
beschermen en bevorderen.
Verschillende factoren zijn van
invloed op de gezondheid. De ge-
meente zet zich in om een aantal
factoren te beïnvloeden, bijvoor-
beeld door het verbeteren van de
sociale en fysieke omgeving en
het stimuleren van een gezonde
leefstijl. Hoe de gemeente dat
doet en met welke organisaties, is

opgenomen in dit nieuwe gezond-
heidsbeleid. De raad stemde met
algemene stemmen met dit beleid in 

• Plaatsing zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen 
De raad stemde in met de aan-
schaf van Zon PV installaties voor
de daken van acht gemeentelijke
gebouwen, om hiermee duurzame
energie toe te passen. Het gaat
om drie brandweerkazernes
(Steenderen, Vorden en Zelhem),
vier gymzalen (Hengelo, Keijenborg,
Halle en Zelhem) en de sporthal
in Hengelo. Hiermee kunnen we
aan onze doelstelling uit het
klimaatbeleid voor het toepassen
van duurzame energie in ge-
meentelijke gebouwen voldoen en
tegelijkertijd een voorbeeld zijn
voor inwoners en bedrijven om
ook zonne-energie op te gaan
wekken. De totale investering
voor de zonnepanelen bedraagt
1,1 miljoen euro. De opbrengst is
bijna 180.000 kilowatt per jaar.
SenterNovem verstrekt een sub-
sidie voor de geleverde energie

• Evaluatie Recreatie en toerisme
2005-2009 
B en w hebben de activiteiten van
de gemeente van 2005 tot nu op het
gebied van recreatie en toerisme
geëvalueerd en geconcludeerd
dat er veel is gebeurd. De samen-
werking tussen de gemeente en
het toeristisch bedrijfsleven en de
VVV is goed opgezet, er zijn veel
nieuwe activiteiten ontplooid
(Kunst10Daagse, speciale kinder-
activiteiten in de zomervakantie
en paardentoerisme) en er is dui-
delijk beleid opgesteld dat kaders
stelt. De raad stemde unaniem in
met de uitkomsten van de evaluatie.

• Evaluatie prioritering
Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan (GVVP) 
In het GVVP is een prioriteiten-
schema aangegeven van thema's
waar we op in zetten om de ver-
keersveiligheid in Bronckhorst te
bevorderen. De raad ging ermee
akkoord dit schema ongewijzigd
te laten tot en met 2011

• Verordening rioolheffing
Bronckhorst 2010 
De raad stelde de nieuwe veror-
dening vast en stemde in met een
verlaging van de rioolrechten voor
volgend jaar van 240 naar 230 euro
per huishouden 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder

Bestuur en organisatie � Vergader-
stukken � Gemeenteraad). 

De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 17 december a.s.

Commissievergadering
Evaluatie en controle
Op 9 decemer a.s. vergadert de
commissie Evaluatie en controle in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Leerplichtjaarverslagen 2007-

2008 en 2008-2009
De Leerplichtwet 1969 heeft als
doel het recht van leerplichtigen
op onderwijs te waarborgen. 
Met het vaststellen van de leer-
plichtjaarverslagen wordt de raad
op de hoogte gebracht van de
uitvoering van deze wet in onze
gemeente

• Belastingverordeningen 
Bronckhorst 2010
De raad wordt gevraagd de tarie-
ven van de gemeentelijke belas-
tingen en heffingen voor het nieu-
we belastingjaar vast te stellen.
De nieuwe belastingverordenin-
gen voldoen aan actuele wet- en
regelgeving, waarbij diverse ta-
rieven zijn aangepast aan trends
en ontwikkelingen

Commissievergadering
Beleidsontwikkeling
Op 10 december a.s. vergadert de
commissie Beleidsontwikkeling in
de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Burgerinitiatief Havo terrein

Vorden
De raad wordt gevraagd dit bur-
gerinitiatief niet-ontvankelijk te
verklaren. In het burgerinitiatief
wordt voorgesteld een onpartij-
dige en deskundige bemiddelaar
te benoemen om het plan om 30
zorgappartementen, 37 starters-
woningen en appartementen te
realiseren op het Havo-terrein in
Vorden vlot te trekken

• Verordening Inrichting
Antidiscriminatievoorziening
gemeente Bronckhorst
Om te voldoen aan de wettelijke
bepalingen van de Wet Gemeen-
telijke Antidiscriminatievoorzie-
ningen legt de raad in een veror-

dening de inrichting en uitvoering
van de gemeentelijke Antidiscri-
minatievoorziening vast. Voor de
inwoners van Bronckhorst is de
organisatie Artikel 1 Noord Oost
Gelderland sinds medio vorig jaar
actief als gemeentelijke antidis-
criminatievoorziening 

• Bestemmingsplan
'Buitengebied Hengelo/Vorden
2008; functiewijziging
Ganzesteeg te Vorden'
De raad wordt gevraagd dit be-
stemmingsplan ongewijzigd vast
te stellen, waarbij een voormalig
agrarisch bedrijf als niet-agra-
risch bedrijf bestemd wordt

• Bestemmingsplan 'IJselweg 13
te Vierakker'
De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast
te stellen. Het betreft de wijziging
van een niet-agrarisch bedrijf in
een ander niet-agrarisch bedrijf
met de functies horeca, recreatie,
vergaderaccommodatie en cul-
tuur 

• Verordeningen Wet investeren
in jongeren (WIJ)
Ter bestrijding van de jeugdwerk-
loosheid wil het kabinet jongeren
stimuleren hun school af te ma-
ken, werken en leren te combine-
ren of een baan te aanvaarden.
Eén van de maatregelen is de Wet
investeren in jongeren (WIJ) die
op 1 oktober 2009 in werking is
getreden. Met de verordening
biedt de raad een kader voor de
uitvoering van de WIJ met betrek-
king tot het werkleeraanbod, de
inkomensvoorziening en de parti-
cipatie van de jongeren bij de uit-
voering van de WIJ

• Kadernota regionalisering
brandweer VNOG
De raad wordt gevraagd in te
stemmen met de uitgangspunten
voor de verdere inrichting van de
brandweer in het cluster Achter-
hoek West, binnen de Veiligheids-
regio Noord- en Oost-Gelderland

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens de commissievergaderin-
gen kunt u gebruik maken van het
recht om in te spreken. In tegen-
stelling tot de raadsvergaderingen
kunt u hier inspreken over onder-
werpen die juist wel op de agenda
staan. De maximale spreektijd is vijf
minuten. U kunt zich hiervoor, bij
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aan-
vang van de vergadering, aanmelden
bij de Griffie, via tel. (0575) 75 05 43
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, 24 april 2010, estafetteloop van Nijmegen naar Enschede (Batavierenrace),

afsluiten gedeelte Wolfersveenweg, organisatiecommissie Batavierenrace
• Bronkhorst, kruising Onderstraat/Molenstraat, innemen van standplaats voor de verkoop van

ijs, 1 maart t/m 31 oktober 2010, Talamini ijssalon
• Hengelo (Gld), café De Egelantier, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten,

1 januari t/m 31 december 2010, A.B. ten Barge
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen van standplaats voor de verkoop van erwtensoep

op 5 februari 2010 en venten met erwtensoep op 6 februari 2010, projectgroep Wereldkinderen
• Vorden, café De Herberg, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari

t/m 31 december 2010, J.W.G. Hendriksen
• Vorden, café Uenk, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m 

31 december 2010, A. Rust
• Vorden en omgeving, 7 maart 2010, achtkastelentocht met start en finish bij sporthal 't Jebbink

van 08.00 tot 17.00 uur, afsluiten Het Jebbink, tussen De Boonk en De Steege, van 10.00 tot
16.30 uur, AV Hanzesport

• Vorden, innemen van standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks, wekelijks op zater-
dagen, 1 januari t/m 31 december 2010, T.P. Nguyen-Hoang

Aanvragen

• Vorden, Plaza Vorden, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari t/m
31 december 2010, A.R.H. Menzing

• Vorden, sporthal 't Jebbink, innemen van standplaats met een rijdend informatiekantoor,
wekelijks op dinsdagen van 1 maart t/m 31 december 2010 van 14.30 tot 16.00 uur, Menzis

• Zelhem, loterij, 10 januari t/m 1 december 2010, verkoop loten, muziekvereniging Union

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Veldweg (tussen nr. 27 en 29), vergroten afsluiterstation t.b.v. aardgastransport
• Hengelo (Gld), Torenzicht 14, gedeeltelijk vergroten woning
• Keijenborg, St. Bernardusstraat 2, vervangen buitenkozijnen en gevelbekleding
• Steenderen, Covikseweg 7, vergroten afsluiterstation t.b.v. aardgastransport
• Steenderen, Kon. Julianalaan 5 en 7, gedeeltelijk veranderen voorgevels woningen
• Toldijk, Russerweg 2B, C, D en E, bouwen van vier woningen
• Toldijk, Schiphorsterstraat 2A, vergroten ligboxenstal
• Vorden, Industrieweg 17, bouwen bedrijfsgebouw
• Vorden, Zutphenseweg 58, verbouwen woning
• Zelhem, Hobelmansdijk 2, vergroten werktuigenberging
• Zelhem, Hummeloseweg 64, gedeeltelijk vernieuwen aanbouw
• Zelhem, Nijverheidsweg 16, vergroten woning
• Zelhem, Stationsstraat 3, verbouwen woning
• Zelhem, Wassenaarweg 8, bouwen bedrijfshal



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 24 november 2009:
• Hengelo (Gld), Marktstraat 6, plaatsen van een kunstobject, Achterhoeks museum 1940-1945
Verzonden op 25 november 2009:
• Bronkhorst, kerstmarkt met poppenspel, figuranten en koren, 12 en 13 december 2009 van

11.00 tot 17.00 uur, ondernemersgilde Bronkhorst
• Hengelo (Gld), Spalstraat, ophangen spandoek i.v.m. actie kerkbalans, 16 t/m 30 januari 2010,

college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Hengelo 
• Hummelo, Drempt, Hoog- en Laag-Keppel, plaatsen sandwich-/driehoeksborden voor het

promoten van de kerstmarkt, 9 t/m 20 december 2009, actie kerkrestauratie Hummelo
• Hummelo, Drempt, Hoog- en Laag-Keppel, plaatsen sandwich-/driehoeksborden voor het pro-

moten van het kerstconcert, 24 november t/m 9 december 2009, actie kerkrestauratie Hummelo
• Toldijk, Flophouse, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2010 van 02.00 tot 06.00 uur, stichting

ontmoetingscentrum Toldijk

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 26 november 2009:
• Hengelo (Gld), vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting

Elderinkweg 7, Hengelose Lawn Tennis Club Het Elderink
• Zelhem, vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Halse-

weg 31A, chr. korfbalvereniging Sport en Vriendschap (S.E.V.)

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 24 november 2009:
• Hengelo (Gld), 2e Berkendijk 10, bouwen serre
• Vorden, Brandenborchweg 7A, bouwen veranda
Verzonden op 26 november 2009:
• Drempt, Tellingstraat 2, vernieuwen carport

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 24 november 2009:
• Vorden, Almenseweg 49, veranderen bergruimte
Verzonden op 26 november 2009:
• Drempt, Tellingstraat 2, geheel/gedeeltelijk veranderen bijgebouw

Kapvergunningen
Verzonden op 26 november 2009:
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 28-38, vellen van vijf Amerikaanse eiken, herplant verplicht:

vijf haagbeuken

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijke onderhoud, voor:
• Hengelo (Gld), Regelinklaan 3
• Vorden, Deldenseweg 8
Beide afgegeven op 23 november 2009

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Bronckhorst, tijdens de kerstmarkt op 12 en 13 december 2009 van 10.00 tot 18.00 uur,  zijn de

Bovenstraat en Onderstraat, tussen de Molenstraat en de Bovenstraat, afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Er geldt een stopverbod aan beide zijden
van de weg op de Onderstraat, tussen de Molenstraat en Dr. A. Ariënsstraat, de Molenstraat,
de Veerweg en de Bakerwaardseweg. Voor het doorgaande verkeer vanaf de Veerweg richting
Steenderen/Baak wordt een omleidingsroute ingesteld via de Bakerwaardseweg, Dr. A. Ariëns-
straat en de L. Dolfingweg. Voor het doorgaande verkeer vanuit Steenderen richting Veerweg
wordt een omleidingsroute ingesteld via Dr. A. Ariënsstraat, L. Dolfingweg, Dr. A. Ariënsstraat
en de Bakerwaardseweg. Voor het doorgaande verkeer vanuit Baak richting Veerweg wordt
een omleidingsroute ingesteld via de L. Dolfingweg, Dr. A. Ariënsstraat en de Bakerwaardseweg

• Zelhem, tijdens de slipjacht op 16 januari 2010 is de Burgemeester Rijpstrastraat, tussen de
Markt en het Stationsplein, van 12.30 tot 13.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer

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

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

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 24 november 2009:
• Halle, Roggestraat 25, vergroten woning
• Zelhem, Ruurloseweg 5, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 26 november 2009:
• Zelhem, Korenweg 4, bouwen vervangend clubgebouw

Verleende vergunningen
Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 23 november 2009:
• Vorden, Wildenborchseweg 30, veranderen/vergroten woning
Verzonden op 24 november 2009:
• Drempt, Rijksweg 38, bouwen schuur

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

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

Voorbereiding projectbesluit 'Zutphenseweg-Smidsstraat Vorden'
(melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een projectbesluit voor te bereiden voor:
• Vorden, Zutphenseweg 23, Schoolstraat 11A en Smidsstraat 2 t/m 16 (even), voor 18 wooneen-

heden met gemeenschappelijke en nevenvoorzieningen voor psychogereatrische cliënten, een
artsenpraktijk, fysiotherapiepraktijk en 22 appartementen met ontmoetingsruimte voor ouderen

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

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Vorden, Zutphenseweg 93, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied Vorden 1982'

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Heisterboomsdijk 9, vergroten agrarische bedrijfsruimte, ontheffing voor het overschrijden

van de maximale toegestane goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening
2-1988 gemeente Zelhem' 

• Hengelo (Gld), De Heurne 10, bouw erker, ontheffing voor het overschrijden van de maximale
situering van de erker uit de voorgevel, geldend bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

• Hengelo (Gld), Vloed 12, vergroten woning, ontheffing voor het overschrijden van de maximale
toegestane goothoogte en nokhoogte, geldend bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed 1992' 

De voorgenomen ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens
openingstijden van 3 december 2009 t/m 3 januari 2010 in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel 3.22) of Veiligheid, vergunningen en handhaving
(artikel 3.6), Banninkstraat 24A, en van 4 januari t/m 13 januari 2010 in het gemeentehuis,
Elderinkweg 2, voor een ieder ter inzage. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling,
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

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

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 25 november 2009:
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 1, voor de uitbreiding van minicamping De Veldhoek naar 

30 kampeerplaatsen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen tijdens openingstijden van 
3 december 2009 t/m 3 januari 2010 in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling, Banninkstraat 24A, en van 4 januari t/m 13 januari 2010 in het
gemeentehuis, Elderinkweg 2, voor een ieder te inzage. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende
belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplannen

Voornemen tot plaatsen van panden en wijziging van beschrijving van
panden op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende panden te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst:

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Steenderen, Emmerweg 3
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 50 
Van de volgende panden willen we de beschrijving wijzigen:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 3
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 27

De ontwerpbesluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 27 november jl. en liggen van 
3 december 2009 t/m 3 januari 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Banninkstraat 24A,
en van 4 januari t/m 13 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2. Bent u op genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heren
C. Hofs of W. Hagens, tel. (0575) 75 03 52/53.

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

Ontwerpbesluit (art. 14a Monumentenwet en afd. 3.4 Awb)
Van 3 december 2009 t/m 3 januari 2010 ligt tijdens openingstijden voor een ieder in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Banninkstraat 24A, en van 
4 januari t/m 13 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2, het volgende ontwerpbesluit
ter inzage: 
• Hummelo, Zelhemseweg 16, aanvraag monumentenvergunning voor het verbouwen van een

schuur tot twee bed-en-breakfast kamers

Zienswijze indienen ?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 14 januari 2010. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heren J.H. Plekkenpol
of C. Hofs, tel. (0575) 75 02 95/75 03 52. 
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Ontwerpbesluit (art. 11 Erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Van 3 december 2009 t/m 3 januari 2010 ligt tijdens openingstijden voor een ieder in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Banninkstraat 24A, en van 
4 januari t/m 13 januari 2010 in het gemeentehuis, Elderinkweg 2, het volgende ontwerpbesluit
ter inzage: 
• Hummelo, Dorpsstraat 22, ontwerpvergunning voor de interne verbouw van de Protestantese kerk

(het veranderen van de trap naar het orgel en het aanbrengen van twee toiletten) 

Zienswijze indienen ?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen

• Vorden, omdat wij bomen gaan kappen, sluiten wij vanaf 7 t/m 11 december 2009 de Lieferinkweg,
tussen de Zomervreugdweg en de Maalderinkweg, af. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting
niet exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden
vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Kapwerkzaamheden

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
3 december 2009 t/m 13 januari 2010 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Toldijk, Hoogstraat 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor

het veranderen van een rundveehouderij

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 14 januari 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 03 00.

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

Wet milieubeheer

moeten bij ons worden ingediend vóór 14 januari 2010. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heren J.H. Plekkenpol
of C. Hofs, tel. (0575) 75 02 95/75 03 52. 
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

De gemeente is in verband met de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis gesloten van
25 december t/m 4 januari a.s. U kunt stukken dan niet bij ons komen inzien, maar alleen
raadplegen via www.bronckhorst.nl (dit geldt niet voor de stukken onder Monumenten).

Tjeerd heeft zich de laatste decennia
bezig gehouden met tekenen, schilde-
ren en fotograferen. Hij exposeerde

eerder in Hengelo (2008), Bronkhorst
(2008) en Doetinchem (2009) Voor de-
ze expositie heeft hij gekozen voor
een serie sfeerbeelden uit een verval-
len  ijzergieterij (de Dru in Ulft) en en-
kele winterfoto's. De fotograaf zal da-
gelijks op de expositie aanwezig zijn.

Foto-expositie kapel Bronkhorst

Op 19, 20 en 25 december laat
Tjeerd Visser foto's zien in de kapel
van Bronkhorst.

De nieuwe parochie heet vanaf 1 janu-
ari 'HH. Twaalf Apostelen' en heeft tot
doel de lokale kerken en gemeen-

schappen zoveel mogelijk te onder-
steunen. De bestuursleden van de pa-
rochies van Baak, Borculo, Hengelo

(G), Joppe, Keijenborg, Lochem, Olbur-
gen, Ruurlo, Steenderen, Vierakker,
Vorden en Zutphen stonden stil bij de-
ze overgang van oud naar nieuw, met
een viering in de St. Willibrordus te
Vierakker en een gezamenlijk diner in
het Ludgerushuis.

Katholieke kerken vieren oud & nieuw

12 Achterhoekse parochies worden komend jaar bestuurlijk samenge-
voegd tot 1 parochie. Meer dan 100 bestuurders en vrijwilligers vierden
daarom op 23 november 2009 oud & nieuw, met als thema 'het oude be-
houden en met het nieuwe verbinden".

Het Pastoraal Team en vicaris Pauw verzorgen de prachtige oud & nieuw viering in Vierakker.
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Kijk voor meer informatie op 

www.brandwondenvereniging.nl

De Vereniging van Mensen met Brandwonden 

is het ervaringscentrum dat de leden met elkaar 

in contact brengt en hun belangen behartigt.

Wij helpen bij:

· Lotgenotencontact
· Voorlichting

· Belangenbehartiging
· Juridische zaken

HEEFT U OF IEMAND UIT 
UW OMGEVING BRANDWONDEN?

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Creatieve  Hoogstandjes 
Scherp Drukwerk

&
de plaatselijke weekbladen

Wat is er fijner om na een wandeling in de 
bossen de geest even te laten na genieten van de 
vele indrukwekkende geuren en kleuren van de 
natuur. Ellens Restaurant geeft u deze rust. 
In een sfeervolle ambiance, onder het genot van 
een drankje, kiest u uit onze speciale herfstkaart, 
of u neemt gewoon het “Herfst”smakelijk menu.

December “Herfst” smakelijk menu

normaal 34,50 nu bij inlevering van

deze bon 29,50 per persoon*

“Herfst”smakelijk

Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem. Tel. 0314 623253
Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

Voorgerechten palletje
Gerookte zwijnshaas met veenbessen compote en 
een wildbouillon met garnituur van paddenstoelen 

Combinatie van hertenbiefstuk en 
wildpeper
of

Red snapper
deze “zeebaars” uit de golf van Mexico serveren 
we met een saus van Oregano

Speculaas parfait 
met gecarameliseerde noten

*Reserveren gewenst: o.v.v. december “herfst”menu.

R ES ER V EER  T I J D I G  VO O R  D E  K ER S T BRU N C H

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D
T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

W W W. H E R W E R S . N L

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

Een selectie uit ons
ruime aanbod occasions

VOOR
MEER AANBOD:

WWW.HERWERS.NL

� Ruime keuze � Vele merken
� Betaalbare prijsklassen

��

Nissan Micra 1.0 pure 3drs. 2005 99.923 km € 6.950,-
Nissan Micra 1.2 visia elle airco 5drs. 2006 14000 km € 9.950,-  
Nissan Note 1.4 visia cool airco 5drs. 2006 42.846 km € 12.950,-
Nissan Note 1.6 first note clima 5drs. 2006 56.000 km € 13.950,-
Nissan Note 1.4 acenta airco 5drs. 2007 25.000 km € 15.950,-
Nissan Tino 1.8 ambience navi airco MPV 2000 112.243 km € 6.950,-
Nissan Tino 1.8 ambience  airco MPV 2003 106.574 km € 9.950,-
Nissan Tino 1.8 visia vision clima MPV 2004 75.405 km € 10.950,-
Nissan Primera 2.0 acenta navi clima 5drs. 2004 137.048 km € 10.950,-
Nissan Primera 1.8 acenta clima 4drs. 2005 88.000 km € 12.950,-
Nissan Primera 1.8 business edition clima 5drs. 2006 17.999 km € 15.950,-
Nissan Qasqhai 1.6 visia look airco SUV. 2007 25.630 km € 20.950,-
Nissan Qashqai 1.6 tekna ESP clima SUV 2007 30.000 km € 21.950,-
Nissan Qashqai 2.0 dCi tekna pack premium clima SUV 2008 28.000 km € 29.950,-
Nissan X-trail 2.0 elegance 4WD clima  SUV 2001 114.742 km € 11.950,-
Nissan X-trail 2.5 luxury 4WD AUTOMAAT clima SUV 2003 151.212 km € 13.950,-
Nissan Maxima 2.0 SE clima 4drs. 1997 144.872 km € 5.950,-
Nissan Murano 3.5 v6 SE 4WD AUTOMAAT CVT SUV 2005 78.080 km € 25.950,-
Nissan Pathfinder 2.5 dci SE Comforet IT clima SUV 2005 136.150 km € 20.950,-
Nissan 350Z 3,5 V6 24v navi 3drs. 2006 82.837 km € 29.450,-
BMW 320i 2.0 executive AUTOMAAT  clima  4drs 2005 62.841 km € 24.950,-
Daewoo Kalos 1.4 style airco 5drs. 2002 54.567 km € 5.450,-
Daihatsu YRV 1.0 12v RTI sport 5drs. 2004 39.000 km € 5.950,-
Fiat Panda 1.2 4x4 Climbring clima 5drs. 2005 80.916 km € 8.950,-
Ford Ka 1.3 l appel airco 3drs. 2005 35.437 km € 7.950,-
Hyundai Accent 1.3i airco 5drs. 2001 101.096 km € 3.950,-
Hyundai Tucson 2.0 CVVT 2WD airco SUV 5drs. 2007 41.780 km € 17.950,-
Mitsubishi Colt 1.3 CZ5 invite AUTOMAAT airco 5drs. 2005 78.366km € 9.950,-
Mitsubishi Space star 1.6 Shogun airco MPV 2004 95.282 km € 7.950,-
Opel Astra 1.8 16v elegance airco 5drs. 2004 52.499 km € 10.950,-
Volkswagen Touareg 3.2 4motion 162kw clima SUV 2003 156.823 km € 19.950,-
Volvo S40 1.8 edition airco 4drs. 2006 48.912 km € 16.950,-
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REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Kroezerijweg 1
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

Citroën Berlingo 1.9 D 600 05-2000 171.672 km € 2.750,-
Ford Focus 1.6 16V 74KW WGN Trend 10-2005 81.983 km € 11.200,-
Nissan Primera 1.6 5D Business 09-2002 88.430 km € 7.750,-
Opel Meriva 1.6 16 V Enjoy 01-2006 37.291 km € 13.950,-
Opel Zafira Z1.6XE 16V Comfort 06-2002 108.274 km € 8.500,-
Renault Scenic Expression 1.9 DTi 80 pk 07-2001 203.874 km € 5.250,-
Seat Altea 1.6 75 kW Stylance 09-2004 35.352 km € 12.750,-
Volkswagen Bora 2.0 85KW 4D Trendline 09-2000 127.152 km € 6.500,-
Volvo S60 2.4 170 pk Aut5 11-2000 150.123 km € 11.950,-

Volkswagen Polo 1.4 
16V Trendline, 03-2004,

69.132 km € 8.950,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Opel Astra 1.6 16V 5-drs. blauw 2003

Citroën Xsara 1.6 16V 5-drs automaat zilver 2001

Daihatsu Terios 4WD 5-drs dakrail, trekhaak metaalkleur 2004

Opel Omega 2.5TD automaat station zwart met. 2000

Renault Scenic 1.6 16V blauw 2000

Suzuki Alto 1.0 GL 3-drs. groen met. 1996

Skoda Fabia 5-drs. zilver met. 2000

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

Kia Picanto 1.0
5-drs., goud met., 2005

KIJKK OPP WWW.NATIONALE�BIEDINGSDAGEN.NL

Zelhemseweg 3
Hengelo Gld

Online bieding: 
vrijdag 18 december

Vraagprijs € 539.000, k.k.

Inzetprijs € 485.000, k.k.

Schoenmakersplein 28
Hengelo Gld

Online bieding: 
woensdag 16 december

Vraagprijs € 189.000, k.k.

Inzetprijs € 167.000, k.k.

Wilhelminalaan  5
Hengelo Gld

Online bieding: 
maandag 7 december

Vraagprijs € 598.000, k.k.

Inzetprijs € 505.000, k.k.

Raadhuisstraat 9A   |   7255 BK Hengelo (gld)   |   T 0575 465 525   |   F 0575 463 939   |   info@gerritsmakelaardij.nl   |   www.gerritsmakelaardij.nl

BINNEN ÉÉN UUR 
ONLINE UW 

DROOMHUIS KOPEN!

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Hyundai Tucson 2.0I
CVVT 2wd Style Executive,

114.586 km, 10-2005 € 14.250,-
MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING € 13.500 01-2006 28.478 KM

MAZDA MX5 1.6I EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 KM

OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 9.750 06-2003 81.000 KM 

PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0 16V 5 DRS € 13.950 01-2005 36.541 KM

PEUGEOT 307 XS 1.6-16V BREAK € 13.250 03-2006 134.333 KM

TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA € 13.750 09-2003 123.036 KM 

TOYOTA YARIS 1.3 16V VVT-I 3-DRS SOL AUT4 € 8.250 2003-1 48.284 KM

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 9.750 01-2003 90.000 KM

VOLVO S60 D5 KINETIC CHRONO € 12.950 10-2004 159.323 KM

Autobedrijf
Melgers Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

www.autobedrijfwisselink.nl

Peugeot 206
1400 3-drs. XT, 2001, diesel

€ 5.650,-
DIESEL
AUDI A4 TDI B.LINE 2003 11450
ALFA 156 1.9 JTD TOURING 2003 6950
PEUGEOT 206 1900 D 3-DRS 1999 3950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI STATION 1999 5950
LANDROVER DISCOVERY TD5 4X4 AUTOMAAT 2004 18950
MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12950
CHRYSLER 300 C 3.0 v6 TOURING AUTOMAAT 2006 25950
BENZINE 
OPEL MERIVA 1400-16V COSMO AIRCO 2005 10950
OPEL VECTRA 1800 V-LINE SEDAN 2005 14950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950
OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 15950
SEAT CORDOBA 1600 STATION 1998 2950
ROVER  214 SI 3-DRS CONNOLLY 1997 2950
BMW 318 EXECUTIVE 1998 5950
BMW 318 EXECUTIVE 2002 11950
RENAULT TWINGO 3-DRS 1998 1950
RENAULT SCENIC MPV 1600 1998 3950
SUZUKI ALTO 3-DRS 1999 1950
CITROEN SAXO 3-DRS 2001 4450
CITROEN PICASSO 1800 MPV 2001 5950
PEUGEOT 106 3-DRS ACCENT 2003 5250
FORD GALAXY 2.0 MPV 6-PERS. 2004 14950
FORD WINDSTAR 3.0 V6 MPV AUTOM. 2000 8000
FIAT STILO 5-DRS 1600-16V 2002 6950
MERCEDES A-KLASSE A 140 CLASSIC 2000 7250
MERCEDES E 200 AUTOMAAT AVANTGARDE 1998 5950
TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 14950
VW GOLF 1.6 5-DRS MILISTONE 1996 2450
VW GOLF 1.8 STATION MILISTONE 1997 2950
VW POLO 1.6 5-DRS MILISTONE 1999 4250
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 9950
VW TRANSPORTER 1.9 TDI 2003 9500
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2005 13950

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO



Big=U (spreek uit: Big Issue) is een jon-
ge band uit Vorden.  De muziekanten
hielden elkaar al enige tijd in de gaten
en stonden ook al gedeeltelijk samen
op het podium. In de zomer van 2008
besloten ze om samen een nieuwe
band te formeren. De band bestaat on-
der andere uit ex-leden van de bands
Fuell, Makken en Stringfever. Een be-
langrijk uitgangspunt van de band is
dat de muziek herkenbaar moet zijn

én dat stilzitten en stilstaan voor het
publiek onmogelijk wordt. Het reper-
toire van de band is heel divers; van
nummers van de Beatles, The Beach
Boys, tot aan Live en bijvoorbeeld
nummers van Lenny Kravitz. Speciaal
voor het Oud en Nieuw feest hebben
ze ook een aantal verrassende num-
mers op de setlist gezet. 
Kijk voor meer info over de band op:
www.big-issue.nl 

Ook DJ Oliver is dit jaar weer van de
partij. Hij zorgt al jaren voor een ge-
weldig feest, en ook dit jaar zal hij met
oude en nieuwe nummers zorgen
voor een knallende jaarwisseling! De
officiële kaartverkoop begint dinsdag
8 december, maar voor iedereen die
nog een sinterklaascadeautje zoekt of
het feest niet wil missen opent Mitra
Sander Pardijs vrijdagavond 4 decem-
ber haar deuren voor een extra voor-
verkoopavond. Vorig jaar waren de
kaarten binnen 8 dagen uitverkocht,
dus wees er ook dit jaar snel bij. Voor
meer info over het feest www.stevo.nu

Big=U en DJ Oliver

Oud en nieuw feest STEVO

Tijdens het 7e oud en nieuw feest van de STEVO (Stichting evenementen
Vorden) zullen Big=U en DJ Oliver er een spectaculaire jaarwisseling van
te maken.

Dat de bakker een warm gevoel heeft
bij Sinterklaas is duidelijk en blijkt
wel uit alle Sinterklaaslekkernijen die
juist in deze periode te koop zijn in de
winkels van de ambachtelijke bakkers.
Speciaal in deze tijd haakte bakkerij

Besselink daar enthousiast op in. Bak-
kerij Besselink heeft namelijk een aan-
tal entreekaarten verloot via een kans-
kaartenactie in zijn winkels voor de
Sinterklaas musical: 'De Geheime Cho-
coladeletters Van De Sint' van Ron

Boszhard. Per touringcarbus zijn de
prijswinnaars op dinsdag 24 novem-
ber naar het Rabotheater in Hengelo
(Ov) afgereisd om de voorstelling te be-
zoeken. De winnaars van bakkerij Bes-
selink hebben genoten van een fantas-
tische voorstelling.

Nu met z'n allen op naar een vrolijke
viering van de verjaardag van de Sint!

Met uw Bakker naar de Sinterklaasmusical

De Geheime Chocoladeletters

Bakkerij Besselink heeft al jaren een warm gevoel bij Sinterklaas. Daar-
naast is iedere bakker Hofleverancier van de Sint met zijn gevulde specu-
laas, roomboter amandelstaven en marsepein.

Want op dezelfde dag werd er in het
Twentse Geesteren ‘gewoon’ een en-
duro, meetellend voor het NK gehou-
den, dus zonder de Nederlandse top-
pers. Die reden dus in Portugal ! Er-
win: ‘ Onbegrijpelijk dat de KNMV die
dag de wedstrijd in Geesteren door liet
gaan. In mijn ogen niet eerlijk. Erik
Davids uit Holten, werd in Geesteren
tweede en pakte daarmee 27 punten.
Wanneer je dan bedenkt dat ik van de
acht wedstrijden voor het Nederlands
kampioenschap er vier won (Vorden,
Hellendoorn, Zelhem en Harfsen) en
Erik niet één (de Holtenaar werd vijf
keer tweede, red.) dan is het duidelijk
dat ik daarover zwaar telergesteld
ben’. Toen zaterdag in Harfsen na af-
loop van de wedstrijd de eindstand
werd opgemaakt, bleek de zesde
plaats voor Erik Davids voldoende om
de nationale titel te behalen. Erik be-
haalde 173 punten en Erwin 170 pun-
ten !

Erwin: ‘Uiteraard gun ik Erik Davids
het kampioenschap. Hij kan er ook
niks aan doen dat de KNMV de wed-
strijd in Geesteren door liet gaan. Erik
heeft gewoon slim gereden en is hij
dus nu kampioen van Nederland. Vol-
gend jaar hoop ik mij te revancheren’,
zo zegt Erwin, inmiddels al weer goed
gemutst! Het slot van de enduro com-
petitie, is altijd de KNMV kampioens-
rit, twee afzonderlijke ritten in één
weekend, waarbij de winnaar per dag
30 punten kan verdienen. Vrijdag
werd er in Borculo gereden, zaterdag
dus in Harfsen. Voor de start in Borcu-
lo had Erik Davids elf punten voor-
sprong op zijn rivaal Erwin Plekken-
pol. Dat liep aan het eind van de dag
op tot 13 punten. Mike Kock won de
wedstrijd (30 punten), Erik Davids
werd tweede (27 punten) en Erwin
Plekkenpol derde (25 punten).

Erwin: ‘Wilde ik mijn kans op de Ne-
derlandse titel behouden, dan moest
ik winnen. Dat had ik mij ook heilig
voorgenomen. Echter ik was soms te
gehaast, waardoor ik een paar keer
viel en kon ik de achterstand op Erik
niet inlopen. Ik was niet echt teleurge-
steld, ik had mijn best gedaan, jam-

mer maar helaas’! Zaterdagmorgen in
Harfsen kwam er toch een zeer gedre-
ven Erwin Plekkenpol aan de start.
‘Het was vandaag een echte ouderwet-
se enduro. Men klaagt in Nederland
wel eens dat , vergeleken met het bui-
tenland, de enduro wedstrijden hier
zo gemakkelijk gaan. Dat was in Harf-
sen duidelijk anders. Drie ronden van
65 kilometer over onder meer mais-
landen met veel modder en plassen,
heerlijk om te rijden’, zo zegt Erwin
Plekkenpol die op deze slotdag tijdens
vier van de acht crossproeven de snel-
ste was en tevens de dagzege pakte. 

Komend weekend rijdt Erwin Plekken-
pol zijn laatste race in 2009. Terwijl wij
hier in Nederland met zijn allen Sin-
terklaas toezingen en vooral dat ‘de
makkers hun wild geraas moeten sta-
ken’, wordt op ‘pakjesavond’ in Genua
(Italië) ongetwijfeld keihard ‘geraast’
en wil men het woord ‘staken ‘ hele-
maal niet in de mond nemen. In Ge-
nua is de gehele wereld- endurotop
van de partij om daar de Dark Race te
rijden. Dat wil zeggen dat de coureurs
die in de finale uitkomen met alleen
de koplampen van de motor als licht,
door een donkere sporthal ‘scheuren’.
Erwin won dit spektakel vorig jaar en
wil dit huzarenstukje graag herhalen. 

Erwin: ‘Weer terug in Nederland
neem ik een paar weken rust, om mij
daarna voor te bereiden op de eerste
enduro in 2010 op zaterdag 9 januari
in Enter. Dan rij ik weer op amateur
basis. De vooraf met de hoofdsponsor
afgesproken drie jaar prof, zitten er
dan op. Het was een prachtige tijd, ik
heb er heel veel ervaring mee opge-
daan. In diverse landen ter wereld de
endurosport kunnen uitoefenen. Ik
kijk er met veel voldoening op terug.
Ook verheug ik mij op mijn nieuwe
baan als landelijk vertegenwoordiger
bij een bedrijf dat o.m. in olie en ban-
den handelt. Wat de motorsport be-
treft: volgend jaar geen WK wedstrij-
den, maar wel de Europese en Neder-
landse enduro wedstrijden en in het
voorjaar en de zomermaanden veel
crosswedstrijden rijden’, zo kijkt Er-
win Plekkenpol vooruit.

Nederlands kampioenschap enduro

Zilver voor 
Erwin Plekkenpol

Om tijdens de strijd om het Nederlands kampioenschap enduro ( klasse E
2 ) als tweede te eindigen is op zich een prachtig resultaat. Toch stapte ‘zil-
veren ‘ Erwin Plekkenpol zaterdagmiddag op de slotdag van de kampi-
oensrit in Harfsen met een kl… gevoel van de motor. Erwin reed die dag
een formidabele wedstrijd en was hij bij vier van de acht crossproeven de
snelste, waardoor hij de dagzege voor zich opeiste. Echter op dat moment
ging Erwin in gedachten terug naar zaterdag 17 oktober jongstleden toen
hij tijdens de Zesdaagse in Portugal goud won, maar hij tevens zijn kan-
sen op prolongatie van de Nederlandse enduro titel verspeelde !

Deze ze nu wel bekend, de winnaars
zijn: Winnaar eerste prijs, Floran van
Gijtenbeek, Kelly Burghout, Lot Meijer,
Winnaar tweede prijs, Jim zelle, An-
nick van Dijk, Hidde Droppers. 
De prijsuitreiking vindt zaterdag 5 de-
cember plaats bij Hotel Bakker aan de
Dorpsstraat 24 te Vorden om 14.00 in
de middag.

Uitreiking prijzen Sint Nicolaas
In de Sint Nicolaaskrant van week-
blad Contact van dit jaar stond dat
de prijsuitreiking van de kleur-
wedstrijd zaterdag 28 november
plaats zou gaan vinden in het
Dorpscentrum. Dit ging echter
niet door, de Sint had nog extra
tijd nodig om een goede keuze te
kunnen maken.

Vorig jaar toen deze Run voor het eerst
in het buurtschap werd gehouden, le-
verde dat netto 11.000 euro op! Marcel
Bourgondien (namens de organisatie):

‘Natuurlijk is 2500 euro een mooi be-
drag, we hadden echter op meer gere-
kend. Het aantal deelnemers was bei-
de keren ongeveer hetzelfde. Echter de

recessie was toch wel duidelijk merk-
baar. Vergeleken met 2008 hadden we
beduidend minder sponsors of ze ga-
ven dit keer minder. Jammer niets aan
te doen. We gaan volgend jaar gewoon
weer verder. Dan wordt de Blubber
Run op zondag 31 oktober gehouden’,
zo zegt hij.

2500 euro voor KWF Kankerbestrijding

Blubber Run
Binnenkort zal de Stichting Blubber Run uit Vorden 2500 euro overmaken
aan de KWF Kankerbestrijding. Na de verrekening van de ‘baten en de las-
ten’, het bedrag dat overbleef van de onlangs gehouden Blubber Run.



Dit jaar dus zelf als coureur in het
‘Team Honda Europe’, samen met Mir-
jam Pol uit Borne en Aloys Ressing en
Tonny Krabbenborg uit Lichtenvoorde.
Dit team heeft zich vrij recent aan de
sportmedia gepresenteerd. Gerben:
‘Omdat ik al een paar keer ‘dicht bij
het vuur‘ heb gezeten, liep ik een paar
geleden al met de gedachte rond om
zelf een keer op de motor mee te rij-
den. Alvorens ik de beslissing nam heb
ik vorig jaar mei de oost Europa Rally
gereden. In eerste instantie met de be-
doeling om goed te leren navigeren. Ik
heb de motor in de bus ‘gestopt’ en
ben op de bonnefooi naar Krakau (Po-
len) gereden en daar vervolgens ge-
start. Een achtdaagse rally door Polen,
Hongarije, Roemenië en de Oekralne.
Elke dag circa 500/600 kilometer! Het
ging hartstikke goed, ik heb erg geno-
ten. Uiteindelijk eindigde ik van de cir-
ca 100 gestarte motorcoureurs op de
elfde plaats! 

Vervolgens dus begin dit jaar als mon-
teur mee geweest naar Argentinië. Een
fantastische belevenis, alleen al bij

start en finish duizenden toeschou-
wers. Ongelooflijk hoe enthousiast de
mensen daar zijn. Mijn beslissing
stond toen min of meer vast om in
2010 zelf de rally op de motor te rij-
den’, zo zegt Gerben Vruggink die ver-
volgens de Pax Rally in Portugal reed,
waar alle grote namen aan de start
verschenen. De Vordenaar eindigde op
de 21e plaats, maar was wel de ‘derde‘
Nederlander. De laatste rally-ervaring
deed Gerben Vruggink in april jongst-
leden in Marokko op. De Tuareg Rally,
een echte wedstrijd met eerst gravel
en daarna veel zand en hoge duinen,
veel navigeren en hard rijden.

En dan over een maand aan de start in
Buenos Aires. Ik doe er niet aan mee,
met alleen maar als doel de rally uit te
rijden. Op zich natuurlijk wel een
doel, maar ik leg er voor mij zelf ook
een wedstrijdelement in. Ik wil daar
presteren, daarom heb ik voor deze
rally ook de service ingekocht. Dus
niet zelf sleutelen maar mij voor hon-
derd procent op de wedstrijd concen-
treren. Ik ben blij dat Marcel Bulten

ons als monteur vergezelt’, zo zegt hij.
De Dakar rally gaat op 1 januari 2010
van start en eindigt op 17 januari (na
9000 kilometer) weer in Buenos Aires.
Ik hoop lekker te rijden en bovenal te
genieten. Wat de Nederlandse deelna-
me betreft: 12 motorrijders (waaron-
der dus genoemd Honda-team Pol,
Ressing, Krabbenborg en Vruggink), 4
auto-equipes, 5 solisten met buggy’s
en 10 wedstrijdtrucks. Het totaal aan-
tal motorcoureurs bedraagt 200.

Gerben: ‘Het zou mooi zijn om bij de
eerste vijftig te eindigen’, zo zegt hij
met een ‘ernstig gezicht’, dat eigenlijk
verraadt dat hij een hogere klassering
in gedachten heeft ! De Vordenaar is al
vanaf 1984 een verwoed motorcou-
reur. In de loop der jaren behaalde hij
zowel nationaal als internationaal
cross- en enduro- rijder, aansprekende
resultaten. In 2000 werd hij zelfs in de
klasse N2 enduro kampioen van Ne-
derland. Hij treft in zijn vriendin Inge
een vrouw die ook ‘gek’ is op motorrij-
den en die hem door dik en dun
steunt.Inge: ‘Ik heb zelf ook regelma-
tig motor gereden, gewoon voor de lol.
Ik ben ook met Gerben mee geweest
naar een rally in Tunesië. Ik sta nog te
dubben of ik Gerben straks in Buenos
Aires zal uitzwaaien, al lijkt mij de
aankomst van de coureurs op Schip-
hol, na de terugkeer uit Argentinië
ook heel mooi. Ik ben zeer zeker niet
bang dat er tijdens de rally iets met
Gerben kan gebeuren. Gerben weet
precies wat hij doet, daarvoor heeft hij
de afgelopen jaren voldoende ervaring
opgedaan’, zo zegt Inge.

Dakar-rally door Argentinie en Chili

Motorcoureur Gerben Vruggink 
is er klaar voor!

Voor Gerben Vruggink de komende weken een moment van rust, alvorens
hij zelf op 27 december naar Buenos Aires vliegt. Gerben: ‘Met het opbou-
wen en prepareren van de Honda ben je toch al gauw zo’n honderd uur
mee bezig. Ik heb de motor met behulp van Marcel Bulten zelf opge-
bouwd. Ik denk dat wij hem redelijk goed voor elkaar hebben, hoewel je
natuurlijk nooit de garantie hebt dat er iets stuk kan gaan. Echter, een
goed voorbereide motor verdient zich terug in de wedstrijd. Het ‘sleute-
len’ vooraf is trouwens erg leuk om te doen. Overigens is het prepareren
van motoren niet nieuw voor hem, want de afgelopen jaren heeft hij
‘buurman’ Henk Hellegers vele maanden geholpen. Bovendien is Gerben
al drie keer als monteur van de equipe van Hellegers mee geweest. Twee-
maal in Afrika en vorig jaar in Argentinië.

Gerben Vruggink is er klaar voor foto Henk Teerink

De organisatie is in handen van de
Vrije Touwtrek Vereniging. De deelne-
mende ploegen (vrije klasse) komen
uit Salland, Twente en de Achterhoek.
Het team van Vorden prijkt momen-

teel op de tweede plaats. De wedstrij-
den worden eens per twee weken op
de vrijdagavond gespeeld. Gerrit Ba-
rink, voorzitter T.T.V. Vorden: ‘Het is
een leuk toernooi. Voor de teams een
goede gelegenheid om de conditie op
peil te houden. Daarnaast trainen on-
ze teams wekelijks op dinsdagavond
in Vorden en op de donderdagavond
bij de touwtrekvereniging de Heure in
Borculo.

Manegetoernooi 
touwtrekkers

De touwtrekkers van T.T.V. Vorden
zijn momenteel actief in het ‘Mane-
getoernooi’. Een indoortoernooi
(de naam zegt het al) dat in verschil-
lende maneges wordt gehouden.

Gerrit Barink: stimulerende voorzitter

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

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

UITSLAGEN
TOHP MB 1 - Dash MB 2 4-0
WIVOC MC 1 - Dash MC 1 3-1
Dash DS 5 - Sparta Zel... DS 5 2-3
Dash MB 3 - DES MB 1 1-3
Dash MB 1 - S.C. GORSS... MB 1 4-0
VIOS Eefde MC 1 - Dash MC 2 4-0
Labyellov MA 1 - Dash MB 1 BEKER 3-0

PROGRAMMA WEEK 49
Za 12-12-2009
10:00 Dijkman/WSV MC 3 - Dash MC 2

13:00 Dash DS 5 - SV Halle DS 2
13:00 Dash MB 1 - Longa'59 MB 1
13:00 Langhenkel O... DS 5 - Dash DS 4
14:15 Longa'59 MC 1 - Dash MC 1
15:00 Dash HS 3 - Avanti HS 2
15:00 Dash HS 2 - Revoc HS 1
16:30 KSV MB 2 - Dash MB 2
16:30 Summa Peel. DS 2 - Dash DS 1
17:00 Dash DS 6 - Tornado Lare... DS 4
17:00 Volga DS 1 - Dash DS 2
17:00 Dash HS 1 - KSV HS 1
17:45 Revoc DS 1 - Dash DS 3

D a s h

De bonnenactie is een onderdeel van
een aantal acties waartoe de voetbal-
club een paar jaar geleden heeft be-
sloten. Nodig om de plannen (o.m. re-
novatie bestaande kleedkamers, twee
nieuwe kleedkamers, nieuwe be-
stuurskamer) te realiseren. De bouw-

commissie heeft deze verbouw mid-
dels o.a. de hulp van vele vrijwilligers
gerealiseerd. De financiële commissie
stelde zich ten doel om middels acties
de helft van de kosten van renovatie
(totaal 200.000 euro) te realiseren. De
destijds gehouden grote verlotingac-
ties brachten alles bij elkaar 82.000 eu-
ro. En met de resultaten van deze bon-
nenactie erbij, is het doel nagenoeg
bereikt. De resteren 5500 euro hoopt
men in mei 2010 binnen te halen. Dan
wordt er in het dorp, opnieuw in sa-
menwerking met de VOV, een sponsor-
loop gehouden.

Bonnenactie leverde 
12.500 euro op
De ‘bonnenactie’ die de FCA (Finan-
ciële Commissie Accommodatie)
van de voetbalvereniging ‘Vorden’
de afgelopen weken in samenwer-
king met de VOV organiseerde, is
een succes geworden. Het leverde
12.500 euro op.

Tijdens deze vergadering is voorzitter
William van der Veen aftredend en
herkiesbaar. Bestuurslid Stef Kruip
stelt zich niet meer herkiesbaar.

Jaarvergadering VV Vorden
De voetbalvereniging Vorden
houdt op maandagavond 7 decem-
ber in het clubgebouw De Ark (aan-
vang 20.00 uur) de jaarvergadering.

Het optreden werd door de jury ge-
waardeerd met een fraaie tweede
prijs.

Tweede prijs Sursum Corda
Zaterdag 28 november is het har-
monieorkest van Christelijke mu-
ziekvereniging Sursum Corda uit
Vorden naar het KNFM concertcon-
cours in Valkenswaard geweest.

Inmiddels heeft de monumentencom-
missie aan de gemeente advies uitge-
bracht over het masterplan. In het ad-
vies vraagt zij aandacht voor behoud
en versterking van het historische ka-
rakter van de kern van Vorden. Een ci-
taat uit het advies: ‘De kerk met de
veelal vrijstaande, kleinschalige be-
bouwing is kenmerkend voor het
dorp. Dit geldt ook voor de centraal ge-
legen bibliotheek met de onderwij-

zerswoning met achtertuin. Door de
sloop van de bibliotheek komt de on-
derwijzerswoning alleen te staan en
wordt een grote centrale ruimte gec-
reëerd voor parkeren en evenemen-
ten. Hierdoor haal je het typische Vor-
dense dorpse effect weg uit het hart
van het dorp en daarmee verliest het
dorp Vorden een belangrijke histori-
sche gegroeide situatie en herkenbare
karakteristiek.’ 

Op basis van de zienswijze op het mas-
terplan die de vereniging ‘Oud Vor-
den’ bij de gemeente heeft ingediend,
zal de commissie ‘Behoud Nutsge-
bouw Vorden’ de politieke partijen in
de gemeenteraad twee moties voor-
stellen, waarin de sloop van oude ge-
bouwen aan banden wordt gelegd.
Eén motie is van algemene strekking
voor de gehele gemeente. 

In de andere motie zal speciaal om be-
houd van het Nutsgebouw worden ge-
vraagd en om een openbare functie
voor dit gebouw samen met het naast-
gelegen Schoolmeestershuis, onder
andere op het gebied van hedendaag-
se kunst en historisch/cultureel erf-
goed.

Handtekeningactie Nutsgebouw beeindigd
De handtekeningactie voor behoud van het Nutsgebouw is inmiddels af-
gesloten met een resultaat van 790 handtekeningen. Met 24 e-mails en 6
overgemaakte euro’s komt het totale aantal steunbetuigingen dus op 820.
De commissie ‘Behoud Nutsgebouw Vorden’ is heel blij met dit resultaat
en dankt de winkeliers en instanties die voor de handtekeningenlijsten
een plek hadden! En natuurlijk ook allen die met handtekening of an-
derszins reageerden. De één euro en e- mail acties gaan overigens nog
door.



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

De Goldberg Variaties BWV 988 neemt
een belangrijke plaats in, in het oeu-
vre van Bach en is een knap staaltje
muzikale architectuur, vol met kruis-
verbanden, symboliek en de meest uit-
eenlopende speeltechnieken. Tijdens
de lezing zal Tjako van Schie hier uit-
gebreid op ingaan. Het werk bestaat
uit een Aria, gevolgd door een serie
van 32 variaties. Aan het slot keert de
aria terug. Liefhebbers kunnen op de
site www.het-klavier.nl meer lezen
over de achtergrond van de Goldberg
Variaties en men vindt er tevens een
biografie van Tjako van Schie (klik op
de plaatjes)

Tjako van Schie was de eerste Neder-
landse pianist die de Goldberg Varia-
ties van Bach in Nederland op cd uit-
bracht. Hij ontving hierop, en op de
talloze goedbezochte concerten met
deze muziek, vele lovende kritieken
van pers en media. Tjako is geen door-
snee pianist. Hij bewandelt in zijn car-
rière paden, die gedurfd en opmerke-
lijk zijn. Zijn concerten worden geken-

merkt door een opvallend of afwij-
kend repertoire, en interessante keu-
zes van thematiek. Zijn spel wordt om-
schreven als poëtisch, meesterlijk, ly-
risch en technisch hoogstaand. Tjako
schuwt cross-overs naar andere dan
klassieke richtingen niet, en heeft een
hekel aan standaard- of 'vitrine'-uitvoe-
ringen. Een optreden met deze pianist
wordt dan ook vaak een onvergetelijke
muzikale happening! 

Het is al geruime tijd een grote wens
van Het Klavier om deze integere pia-
nist met dit werk te programmeren.
Door de aard van het werk en de sym-
boliek die erin verweven is belooft het
een prachtige muzikale opmaat te
worden voor de kerstdagen. Het Kla-
vier bevindt zich aan de Ambachtsweg
2B Vorden (industrieterrein Het Werk-
veld) Aanvang Midwinterconcert
19.30 uur Prijs: ¤ 20.– p.p. incl. con-
sumpties. Jeugd tot 16 jaar tien euro.
Uitsluitend telefonisch reserveren
vanaf 1 december onder nummer 
0575-550756

Midwinterconcert bij 
Het Klavier

Maandagavond 21 december speelt de pianist Tjako van Schie de Gold-
berg Variaties van J.S. Bach bij Het Klavier in Vorden. Het sfeervolle Mid-
winterconcert bestaat dit jaar uit een complete concertante uitvoering
van de Goldberg Variaties en een boeiende lezing door de pianist zelf, met
gespeelde voorbeelden aan de piano.

Het was weer een drukke Kinderboe-
kenweek. Het thema eten en drinken
viel goed in de smaak bij de jeugd. Rui-
ken is een leuke bezigheid zo bleek,
want er werden veel formulieren inge-
leverd en bijna allemaal hadden ze de
juiste antwoorden. Ook zijn er fantas-
tische Hans en Grietje huisjes ingele-
verd. Het waren er veel en dus stonden
ze tussen de boeken op de schappen,
want iedereen moest die mooie huis-
jes toch kunnen zien. En dan de bord-
jes waar veel kinderen hun lievelings-
eten op geplakt of getekend hadden.

Tien verschillen zoeken was gemakke-
lijk, maar het diagonaal diagram was
moeilijk. En toch werden er veel inge-
leverd.

De winnaars van de Kinderboeken-
week van 2009.
De bouwplaat: Isa Berntsen uit Hum-
melo, Rody Huistede uit Rietmolen,
Cas Schuurmans uit Zwolle en Lisa ten
Broek uit Baak. Bordjes: Daniel Wil-
lemsen uit Olburgen en Esmee Tol-
kamp uit Harreveld. Ruiken: Bart de
Witte uit Rekken en Rens Hulsteijn uit
Steenderen. Zoek de tien verschillen:
Ellen Timmerije uit Noordijk en Ma-
thijs Westering uit Baak. Diagonaal
diagram: Sanne de Wit uit Wichmond
en Timo te Brake uit Lievelde.

Deze kinderen worden allemaal van
harte gefeliciteerd. Zij kunnen hun
prijsje in de bibliobus ophalen.

Winnaars van de Kinderboekenweek 2009 in de Bibliobus

Thema viel goed in de smaak!

Op 7 oktober jl. startte de Kinder-
boekenweek met het thema ‘Eten
en Drinken’. Veel kinderen maak-
ten de opdrachten, zoals platen
kleuren, borden en bouwplaten
knutselen, de diagonaalpuzzel,
zoek de tien verschillen en ruiken
en raden.

Sinds de zomervakantie was Union
met de voorbereiding op het concours
bezig en nog nooit gebeurde dat met
zo weinig extra repetities. Het typeert
de ontspannen wijze waarop Union
naar het concours toeleefde en -werk-
te maar iedere dinsdagavond wel flin-
ke stappen voorwaarts zette. Dirigent
Alfred Willering was geweldig onder
de indruk van het musiceren van zijn
orkest. “Toen ik hier bijna vijf jaar ge-
leden aantrad, speelde Union het
mooist op de repetities. Inmiddels
weet het orkest al een tijdje het beste
voor het laatst, het concert of het con-

cours dus, te bewaren. Dat was van-
daag zeker het geval. Voor mij is het
een teken dat we nog steeds progressie
maken”.
Het resultaat is voor Union een gewel-
dige opsteker. Hoewel het de laatste ja-
ren ook veel energie steekt in het ge-
ven van mooie concerten, is een jury-
beoordeling als deze een stimulans
om met veel energie op de ingeslagen
weg verder te gaan. Willering: “Ik zou
het geweldig vinden als zo’n mooi re-
sultaat ook tot gevolg heeft dat er
weer wat nieuwe leden op ons af ko-
men. Union verdient het”.

Klinkend concoursresultaat
Union

Toen vorige week zondagmiddag in het muziekcentrum van Enschede
rond half vijf de laatste noten van ‘Codon’, het verplichte concourswerk,
klonken, wist iedere Union-muzikant het zeker: hier was iets heel moois
neergezet! Ruim een uur later bleek dat ook uit de jurywaardering. Union
behaalde voor zijn concoursoptreden met 85,59 punten een fraaie 1e prijs
en de zoveelste wimpel aan het federatievaandel. Eén jurylid schreef over
een van de vier uitgevoerde werken maar één zin op: “Als geheel een recla-
me voor de fanfare”.

Het eerste gedeelte tot aan de pauze
verliep vlot, we zijn al weer op de
helft. Help,  het is zo alweer voorbij,
zeiden verschillende koorleden.  Voor-
al blijven genieten van alles wat er ge-
beurde. In de pauze gingen koorleden
de kerk in om vrienden en familie te
ontmoeten en de eerste positieve kri-
tieken te ontvangen. Dit gaf veel spirit
om met een gerust hart de 2de  helft
van het concert in te gaan. Stemmen
even gesmeerd en er weer tegenaan.
Ja, draad werd goed opgepakt en het
lukte  om uiterste concentratie vast te
houden. Onze dirigent, Piet Piersma,
wist alles uit het koor te halen en dat
kwam over.  Het grote publiek genoot
zichtbaar van de zang , en beelden en
andere verrassende effecten zoals  bel-
len uit het bellenblaasapparaat.
Sprankelend, romantisch kwam dat
over,  met de kleuren van de belich-
ting leverde het een geweldig  plaatje
op. Door een goede afstemming met
Ronald van Beek en zijn medewerkers

was de verzorging van licht en geluid
werkelijk fantastisch goed te benoe-
men.

Om 21.45 uur was het concert ten ein-
de doordat het koor de wereldbol ook
weer de kerk uitdroeg. Heel symbo-
lisch om er nu samen mee aan de slag
te gaan en ons best te doen wat moois
van deze aarde te maken. Omdat het
koor jubileerde trakteerde zij de aan-
wezigen op een glas warme glühwein
of warme appelsap om zo samen te
toosten op de geweldige avond en de
toekomst van Enjoy! Tijdens dit samen
zijn werd duidelijk, dat de toon die de-
ze avond gezet was, bijzonder in de
smaak is gevallen bij de aanwezigen.
Ze hadden genoten van het geheel dat
perfect afgestemd was en waar details
niet over het hoofd gezien waren.
Complimenten werden flink uitge-
deeld . De collages gemaakt door de
koorleden  blijven gedurende de hele
kerstperiode hangen in de Remigius-
kerk te Steenderen.

Al met al kijkt Enjoy terug op een zeer
geslaagd concert! Er is door alle koor-
leden veel inzet gevraagd en getoond
en dat heeft zijn vruchten afgewor-
pen. Meerdere malen hebben koorle-
den te horen gekregen van toehoor-
ders dat het hele concept zo op andere
locaties/kerken opgevoerd kan wor-
den. Het koor staat hier positief tegen-
over en zal hierin actie ondernemen.
Het koor maakt zich inmiddels op
voor het volgende optreden. Op 13 de-
cember aanstaande zullen zij zingen
van 14.30 uur tot 15.00 uur tijdens de
Kerst-Inn in de Willibrordkerk te Hen-
gelo Gld. Dit is een vrij toegankelijk in-
loop concert waar ieder half uur een
ander optreden zal zijn. Voor de kerk
zullen goede doelen stands staan.

Jubileum concert Enjoy

Enjoy heeft genoten afgelopen zon-
dagavond. Met spanning werd uit-
gekeken naar het eindproduct: het
concert. Buiten was het winderig
en nat maar binnen warm, knus en
heel gezellig. In korte tijd liep de
kerk goed vol. Er was ruime belang-
stelling voor Enjoy en het concert.
Dat voelde goed! Om 20.00 uur was
de kop eraf. Het begon met het
scheppingsverhaal. Indrukwek-
kend weergegeven door projectie
van beelden op een groot scherm
en die direct aansloten bij het ge-
sproken verhaal. Aansluitend
kwam het koor met een handge-
maakte imposante wereldbol  bin-
nen dragen  en zong al  huilend the
earth song . Want wat wij allemaal
van die prachtige aarde ma-
ken……dat is zo mooi niet.

Midwinterhoorn blaasgroep d' Olden

Roop, verleent medewerking. De rou-
tes zijn met zorg gekozen, en gaan
door de bossen en langs houtwallen. 

Op elke afstand is een rust gelegen-
heid. Meer informatie: Secretariaat
0314-641531 of 0575-463013 ww.wsvde-
ploeg.tk

Winterwandeling
Zondag 13 december a.s organi-
seert wandelsport vereniging de
Ploeg de Winterwandeling vanaf
Sportcomplex de Veldhoek Varssel-
seweg 2 Veldhoek. Halverwege Zel-
hem-Ruurlo.

QUINTUS KANSLOOS TEGEN OBW 
In Sporthal Lentemorgen in Zevenaar
heeft het mannenteam van Quintus
uit Hengelo een harde nederlaag gele-
den tegen kampioenskandidaat OBW.
Het gemis van liefst 3 geblesseerde
spelers zorgde voor een ongelijke
strijd. OBW won met  de alleszeggen-
de cijfers 37-22. Aan de rij afwezigen
voegden zich voor het duel met OBW
opbouwer Aldo Schaap en keeper Ton-
nie Beeftink. Coach Ton van Huffelen
moest alle creativiteit aanwenden
door het gemis van de vijf afwezige
spelers om een opstelling te maken.
Speler Niké Sesink nam plaats in het
doel. 

In de openingsfase werd Quintus over-
lopen door OBW dat met veel bewe-
ging en  pressie het een na het andere
gat vond in de verdediging van Quin-
tus. Het resulteerde na 10 minuten al
in een 8-2 achterstand. Quintus her-
vond zich enigszins en kon de schade
tot vlak voor rust beperken tot 15-9. De
laatste vijf minuten voor rust hielp
Quintus OBW  echter weer in het za-
del door fout-op-fout te stapelen en
nog liefst 6 tegentreffers weg te geven.
De tweede helft liet aanvankelijk het-
zelfde beeld zien, maar de ploeg uit
Hengelo bleef enthousiast handbal-
len. Een groot compliment voor het
team dat bezig was bij een kansloze
missie. Mede door goed gebruik van
de cirkelspelers Maarten Piek en Evert-
Jan Makkink bleef Quintus scoren en
kreeg een handvol strafworpen mee.  

Volgende week speelt Quintus thuis
de laatste wedstrijd in de eerste helft
van de competitie tegen AHW'71. Bij
winst sluit de ploeg het seizoen voor
kerst met een keurige plek direct ach-
ter het rijtje kampioenskandidaten in
de tweede klasse.

Q u i n t u s

PKV
EUROPA SHOW NITRA
SLOWAKIJE
DWERGHOENDERS: Appenzeller
Spitskuif: H. van Olst 2x95, 1x94.5,
1x94 punten
KONIJNEN: Franse Hangoor: R.
Bruisma 1x95, 1x94 punten. Rode
Nieuw Zeelander: G. Lenselink 2x95,
1x 94.5, 1x94 punten
SIERDUIVEN: Felegyhazer Tuime-
laar: F. van Olst 2x92, 1x91, 1x90 pun-
ten

PEKLO LOCHEM
HOENDERS: Hollands Hoen: B. Ties-
sink 1xF, 5xZG. Leghorn Amerikaans
Type: H.G. Nijhof 1xZG. Wyandotte: H.
Berenpas 3xZG, 2xG
DWERGHOENDERS: Hollandse
Kriel: H.J. Pardijs 1xZG, 3xG.
Barnevelder Kriel: H.J. Nijenhuis 2xF,
2xZG. Amrock Kriel: H.J. Pardijs 1xF,
4xZG, 5xG. Sebright Kriel: H.J. Pardijs
4xG. Orpington Kriel: B. van Dijke 4xF,
10xZG, 5xG . Wyandotte Kriel: H.
Berenpas 1xZG, 3xG, H.G. Nijhof 2xF,
4xZG
OORSPRONKELIJKE DUIVEN:
Lachduif: H.J. Pardijs 1xF, 3xG, H.G.
Nijhof 1xZG, A.H.N. Hammink 2xZG
SIERDUIVEN: Altenburger Trommel-
duif: M.J.A. Jansen 1x96, 1x95, 1x94,
1x93, 2x92 punten. Vinkduif: J. Pardijs
2x96, 1x95, 2x94, 3x93, 2x92 punten
KONIJNEN: Vlaamse Reus: A.H.N.
Hammink 4xF, 2xZG, 2xG. Franse
Hangoor: D. Kuiper 1xF, 2xZG. Gele
van Bourgondie: W. Boersma 3xF,
3xZG. Wener: H.J. Nijenhuis 5xF, 4xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xF, 2xZG. Alaska: H. Pardijs 1xZG,
1xG. Hollander: K. Hietbrink 1xF,
3xZG, 1xG . Angora Dwerg : Comb. 't
Wolletje 2xZG, 1xG. Nederlandse Han-
goordwerg: J. Grobben 1xZG. Kleurd-
werg: J.Grobben 2xZG, Lars Pardijs
2xZG, 1xG. Pool : J. Grobben 1xZG, H.G.
Nijhof 2xF, 2xZG.

d u i v e n s p o r t



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

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 15 21

U WILT DE
VOORDELIGSTE 
HYPOTHEEK MET
DE LAAGSTE
MAANDLASTEN?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseurs bieden we 

u een hypotheekvergelijking van alle hypotheek-

verstrekkers van Nederland met de actuele rente 

en voorwaarden! Zo kunt u zich verzekeren van 

de voordeligste hypotheek en de 

laagste maandlasten! Kortom, een 

hypotheek die het beste bij u past!

ZEKER NU

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Schiphol-Rijk. Afgebeeld model kan afwijken van de standaard-

HERWERS MITSUBISHI
Gelderhorst 2,

7207 BH ZUTPHEN,
Tel. 0575 - 52 65 90

EDITION ONE VANAF €11.599,-*
Standaard uitgerust met:

PAKKETVOORDEEL

*

PAKKETVOORDEEL

MITSUBISHI COLT EDITION TWO, 5-DEURS UITVOERING

De

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Vele soorten Kerstbomen
Gratis bezorgd in Hengelo

Van 1 t/m 12 december iedere dag geopend, m.u.v. zondag,
van 10.00 tot 17.30 uur zaterdags vanaf 8.00 uur.

Varsselseweg 20 Tel. 0575-462892 www.deheesterhof.nl
7255 NR Hengelo Gld. 06-53362300 of 06-13689843 heesterhof@planet.nl  

Sindy’s Catering
Salades bestellen ...

Sindy’s Catering bellen!!

Bestel nu vóór 20 december en maak kans

op 1 van de champagne-ontbijtjes!

Vleessalade € 5,75 p.p.

Zalmsalade € 6,25 p.p.

Salade de Luxe € 7,75 p.p.

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

Sindy’s Catering Tel. (0575) 46 45 32
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Abbink (63) en Beunk (61) werden veer-
tig jaar geleden door de oprichter van
het bedrijf Gerrit Oortgiesen aangeno-
men. Er werkten doen vijf mensen.
Arie Teunissen was de eerste mede-
werker bij Goma. De naam staat voor
de afkorting Gerrit Oortgiesen Machi-
nes en Apparaten. Het bedrijf heeft
vanaf de oprichting in 1962 tot heden
een grote ontwikkeling meegemaakt.
Goma is gegroeid tot een gespeciali-
seerd toeleveringsbedrijf van kwalita-
tief hoogwaardige metaalproducten
en beschikt over een modern machi-
nepark. Inmiddels werken er ongeveer
negentig medewerkers.

Abbink en Beunk kunnen zich nog
goed de beginperiode herinneren.
“Het is allemaal begonnen in een oud
kippenhok. Later kwam er nieuw-
bouw”. Ze hebben het bedrijf zien
groeien tot wat het nu is. Toon en
Reint: “Het groeien van het bedrijf
heeft ook te maken door de aanwezige
technische kennis die er altijd is ge-
weest binnen het bedrijf en door alert
in te spelen op nieuwe ontwikkelin-
gen. Vooral op gebied van hoogwaar-
dig techniek. Door inzet en gezamen-
lijk de schouders eronder te zetten, is

het bedrijf groot geworden”, vindt het
duo. 

Toon Abbink heeft in het begin van
zijn loopbaan (1969) zijn werkplek ge-
had in de woning van de familie Oort-
giesen. “Bij de keuken was nog een
ruimte en dat was mijn kantoortje.
Zo’n twee jaar heb ik daar gezeten”,
kijkt hij terug. Abbink begon als admi-
nistrateur en heeft dat ongeveer 28
jaar gedaan. De laatste twaalf jaar
werkte hij op de afdeling Personeelsza-
ken. De hoofdtaken zijn onder meer
loon- en personeelsadministratie en
de Arbo-zaken met alles wat daar on-
der valt. “Vooral in de beginjaren wa-
ren de werkzaamheden verschillend
en heb ik diverse functies gehad. Deel-
taken die je vroeger deed werden later
hoofdtaken”, legt Abbink uit. 

Reint Beunk begon in 1969 als stem-
pelmaker. Daarna deed hij draaiwerk
en andere productiewerkzaamheden.
“In die tijd ging dat gewoon zo en
werd je overal ingezet”. Toen het be-
drijf begon te groeien deed hij ook ma-
chinestelwerk en was hij zo’n tien jaar
werkvoorbereider. Op de werkzaamhe-
den van de afdeling Engineering kijkt

hij met plezier terug. “Vooral op het
gebied van productontwikkeling.
Daar ligt mijn hart nog steeds”. Goma
is ISO 9001 gecertificeerd. Vanaf 1988
werkt Beunk op de afdeling Kwaliteits-
zorg. Voor Reint was dit eerst een deel-
tijdbaan en vanaf 1997 werkt hij volle-
dig als kwaliteitszorgfunctionaris. Be-
langrijke werkzaamheden daarbij zijn
onder andere het bijhouden van de
certificering, handboeken en de
klachtenafhandelingen. 

In de periode van 1985 tot 1995 zat het
tweetal ook in het managementteam.
Ook hebben ze volop meegewerkt aan
de hele ontwikkeling op het gebied
van de automatisering binnen het be-
drijf. Door de veranderende werk-
zaamheden hebben beiden zich door
scholing hun kennis eigen gemaakt.
Het meeste wat het tweetal is bijgeble-
ven in de afgelopen veertig jaar, is de
groei van het bedrijf. “Maar ook de
grote betrokkenheid van de medewer-
kers, de werksfeer en het afwisselend
werk”. Beunk en Abbink zien als ster-
ke kracht van Goma, de (vak)kennis in
het bedrijf. “In alle geledingen zijn
mensen goed opgeleid. Daardoor kan
het bedrijf ook hoogwaardige produc-
ten maken. Voor de toekomst zal Go-
ma flexibel moeten blijven, maar dat
is het bedrijf altijd al geweest”.

Veertig jaar bij Goma

Toon Abbink en Reint Beunk zijn beiden veertig jaar in dienst bij Goma
B.V. in Hengelo Gld. Vrijdag 11 december is er een receptie van 15.30 tot
17.30 uur bij het plaatwerkbedrijf aan de Ruurloseweg 80a in Hengelo Gld.

Toon Abbink (rechts) en Reint Beunk hebben Goma zien groeien.

Er wordt de bezoeker een grote diver-
siteit aan figuratieve en abstracte
kunst geboden, van schilderijen/teke-
ningen tot beelden, van fotografie tot
glasobjecten, van 3D - design tot ani-
matiefilms en -objecten en organische
kunst. Het Infoblad met daarop een
korte beschrijving van de deelnemen-
de kunstenaars, een afbeelding van
hun werk en een routebeschrijving is
vanaf heden tot en met KunstZondag
te verkrijgen bij GalerieBibliotheek-
Vorden en het VVV, beiden aan de
Dorpsstraat in Vorden. De deelnemen-
de locaties zijn te herkennen aan de
KunstZondagVorden-vlag, die zondag
13 december weer uit hangt.

NIEUWE DEELNEMERS:
Carolyn in 't Veld in haar Atelier Linde,
Lindeseweg 20 en en Sebastiaan Brink-
horst in zijn atelier aan de Vordense-
weg 47 presenteren voor het eerst hun
werk tijdens KZV.
Carolyn in 't Veld: haar schilderijen
ontstaan vanuit observaties, impres-
sies en emoties. Van jongsaf is de na-
tuur haar belangrijkste inspiratie-
bron. Wonend in de prachtige Achter-
hoek, regelmatig verblijvend in Italië
en driemaal per jaar werkend in een
ziekenhuis in Oeganda liggen haar on-
derwerpen voor het oprapen : het
duinlandschap, de IJssel en de schitte-
rende luchten in de Achterhoek. Op
deze KZV zal Carolyn werk laten zien
uit haar serie Afrikaanse landschap-
pen, die zij eind mei 2010 in Utrecht
exposeert onder de titel "De stilte van
Afrika".
Sebastiaan Brinkhorst: zijn liefde voor

dieren zoals koeien, paarden en fazan-
ten vereeuwigt hij in brons. Hij heeft
oog voor detail en zijn werken in
brons zijn expressief en levensecht. Op
deze KZV kunt u in zijn atelier genie-
ten van zijn werken en krijgt u ook in-
zicht in het maakproces van een bron-
zen beeld. Alle fases van inspiratie-
bron tot het uiteindelijk ontwerp in
was zijn hier te bezichtigen en wor-
den, indien u ge-interesseerd bent, toe-
gelicht door de kunstenaar zelf.

IN DE SCHIJNWERPER
Elke KZV staat een deelnemer in de
schijnwerper. Nu is dat Jan Aartsen die
in zijn Studio Organic Move, Het Hoge
3 "Kerst zonder kaarsen " zal presente-
ren.
Jan Aartsen, voor velen bekend van
zijn bloembinderij in Zutphen, is
twaalf jaar geleden gestart als freelan-
ce bloembinder/arrangeur in binnen-
en buitenland onder de naam " Orga-
nic Move ". Sinds Jan met bloemen ac-
tief is, nu alweer ruim veertig jaar !, is
zijn leidraad het zo natuurlijk moge-
lijk verwerken van materialen. De na-
tuur met al haar levende en afgestor-
ven organische materialen is zijn gro-
te inspiratiebron. Aartsens werk be-
staat uit het geven van seminars, de-
monstraties en lessen aan vakgenoten
waar hij hen deelgenoot maakt van
zijn creatieve, baanbrekende vondsten
en ideeën. Hiervoor reist hij door heel
Europa met de nadruk op Rusland en
de Baltische Staten waar hij bijvoor-
beeld de aankleding van diverse eve-
nementen in Sint Petersburg verzorg-
de bij het driehonderdjarig bestaan er-
van. Naast het behalen van diverse
prijzen in Nederland,  België, Frank-
rijk, Duitsland en Australië is Jan re-
gelmatig jurylid van zowel Nederland-
se als Russische kampioenschappen
bloembinden. In zijn studio " Organic
Move " experimenteert hij met vor-
men en materialen. Het resultaat hier-
van gebruikt hij later voor zijn grote
arrangementen in het buitenland.
Zijn studio is slechts vier maal per jaar
voor het publiek ge-opend en is zeer
de moeite waard om te bezoeken om
kennis te maken met zijn kunstzinni-
ge, organische arrangementen, waar
hij gedreven over kan vertellen. Websi-
te : www.janaartsen.nl
KunstZondagVorden is een aanrader
voor degene die thuis is in de kunsten
alsook voor degene die openstaat om
deze wereld te ontdekken of er mee
kennis te maken.
Zie verder de website : www.kunstzon-
dagvorden.nl

KunstZondagVorden
De dertiende KunstZondagVorden
die plaatsvindt op 13 december a.s.,
belooft beslist niet de dertiende in
een dozijn te worden ! Naast twee
nieuwe deelnemers zal voor het
eerst een overzichtstentoonstel-
ling van alle 13 deelnemende loca-
ties ingericht worden bij het start-
punt, GalerieBibliotheekVorden.
Deze tentoonstelling heeft de titel "
Zie door "bomen" het bos weer ".
KZV is ervan overtuigd dat door te
praten over en met kunste-
naars/vormgevers over hun werken
kunst toegankelijker wordt voor
een breder/groter publiek. In de
overzichtelijk en smaakvol inge-
richte galerie kan de bezoeker al-
vast voorproeven en daarna een ge-
richte keuze maken welke locaties
men wil bezoeken en met welke
maker, kunstenaar/ontwerper men
in gesprek wil gaan.

De voorgestelde lijst met kandidaten
voor het raadswerk is unaniem door
de leden overgenomen. De eerste 10
kandidaten bevatten een sterke mix
van vertrouwde en ervaren raadslie-
den en nieuwe namen en gezichten.
De PvdA kan met deze lijst daarom
een nog breder spectrum van bewo-
ners van Bronckhorst vertegenwoordi-
gen. De lijst bevat in totaal de namen
van 29 PvdA- leden uit Bronckhorst,
waarvan een gedeelte zich actief zal in
zetten. Alle personen op de lijst onder-
steunen de inhoud van het program-
ma en willen daarvoor uitkomen. Op
plaats 1 staat Antoon Peppelman, de
huidige fractievoorzitter van de PvdA.
Hij heeft in de afgelopen vijf jaar zijn
kwaliteiten laten zien en is volgens de
partij nog steeds de beste man op deze
plek. Tot slot staan er op de lijst ook

potentiële wethouders. De PvdA hoopt
ook in de volgende periode actief bij te
kunnen dragen aan het besturen van
de gemeente en op die manier haar so-
ciaal democratische programma te
verwezenlijken!

De lijst is als volgt samengesteld:
1. Antoon Peppelman Zelhem
2. Peter Glasbergen Veldhoek
3. Johanna Bergervoet Zelhem
4. Jan Beverdam Laag-Keppel
5. Joop Rutten Steenderen 
6. Jan Rensink Wichmond 
7. Marijke Melsert Steenderen 
8. Peter Hoogland Vierakker 
9. Gabriëlle Parel Baak
10. José La Croix Baak
11. Agnes Brinke Hengelo
12. Hans Moor Vorden 
13. Freark Lootsma Zelhem
14. Iacobien Riezebosch Drempt
15. Jan van der Gaast Zelhem
16. Obe Wempe Vorden 
17. Willy Dierssen Zelhem 
18. Annemiek Nelis Baak
19. Herms Bensink Drempt
20. Peter van Nistelrooij Toldijk
21. Hennie Smeitink Zelhem 
22. Xandra Veltman Baak
23. Dolf Eshuis Vorden 
24. Gert-Jan Bannink Zelhem
25. Kees Benard Wichmond 
26. Joke Smeitink-Kraan Zelhem 
27. Bart van Rooij Steenderen 
28. Lies Haverkamp Hengelo
29. Derk Jan Bovenmarsch Zelhem

sterk programma en goede kandidaten

PvdA Bronckhorst
Op 24 november j.l. hebben de le-
den van de PvdA Bronckhorst het
verkiezingsprogramma en de kan-
didatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezing van 3 maart vast-
gesteld. In het verkiezingspro-
gramma, richting gevend voor de
koers de komende jaren, kiest de
PvdA voor het doorgaan op de inge-
slagen weg met een sterke nadruk
op de onderlinge band tussen in-
woners. De zorg om- en met elkaar
vormt de kern van het programma,
dat als titel heeft meegekregen
"Nieuw Naoberschap".Nabestaanden van zelfdoding blijven

achter met hun verdriet en vaak ook
met gevoelens van kwaadheid,
schaamte en schuld. De ‘waarom’
vraag dringt zich voortdurend op en
men kan zich heel erg in de steek gela-
ten voelen. Veel nabestaanden lopen

rond met deze ervaring zonder ooit
hun gedachten en gevoelens uit te
(kunnen) spreken. In de gespreks-
groep vindt men een luisterend oor en
worden thema’s besproken die voor
nabestaanden belangrijk zijn.

De gespreksgroep start in januari
2010. Afhankelijk van de woonplaats
van de deelnemers zal de groep ge-
houden worden in Doetinchem. Voor-
afgaand aan deelname vinden er ken-
nismakingsgesprekken plaats. Geïnte-
resseerden kunnen voor informatie en
aanmelding contact opnemen met:
GGNet Oost-Gelderland & De Liemers,
secretariaat of Esther Heideman, (pre-
ventiefunctionaris) via tel. (0575) 58 24
50 of per mail preventie@ggnet.nl

Nabestaanden na zelfdoding
Achterblijven na een zelfdoding geeft vaak een grote klap. Soms zijn er
signalen geweest, maar soms is de zelfdoding volkomen onverwacht. Na-
bestaanden voelen zich vaak gesteund als ze hun ervaringen met anderen
kunnen delen. Dit kan in de gespreksgroep voor nabestaanden van zelf-
doding, georganiseerd door GGNet Preventie Oost-Gelderland & De Lie-
mers.

Bij de dames reed Gretha Klein Brinke
naar een zevende plaats. De veldrijd-
ster uit Vorden komt hiermee de top
tien van het voorlopig klassement bin-
nen. In de categorie Masters 40+ wist

Peter Makkink de eindstreep als vijfde
te passeren. In dezelfde wedstrijd re-
den Hans Reintjes, Erik Bouwmeester
en Bert Kromkamp naar een 12e, 17e
en 22e plaats. 

Bij de Masters 50+ eindigde Rudi Pe-
ters uit Wichmond als vierde en Garjo
Kamphuis uit Vorden als zesde. Frans
de Wit uit Zutphen eindigde met een
elfde plaats net buiten de top tien. 

Thijs van Amerongen uit Vorden reed
zaterdag een Wereldbekerwedstrijd in
het Belgische Koksijde. Hij reed in een
internationaal deelnemersveld naar
een 24e plek. Een dag later stond hij
aan de start van de Superprestige in
Gieten. Ook hier kwam hij als 24e over
de finish. Volgende week staat er een
GOW-wedstrijd in Oldenzaal op het
programma. 

De finale van de GOW-competitie is op
woensdag 30 december in Raalte.

RTV in GOW Aalten
De veldrijders van RTV Vierakker-
Wichmond hebben zondag deelge-
nomen aan de GOW-veldrit in Aal-
ten. Diverse renners reden naar
een plek in de top tien.
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PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN

€ 25,- korting per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

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

TTeee  HH uu uu rr
aan de Gildenweg 16 7021 BR Zelhem

per 01/01/2010 op zichtlocatie aan de

rotonde Stikkenweg.

Kantoor onder/bovenverdieping 110m2

Kleine opslag/bedrijfsruimte 50 m2

Diverse mogelijkheden.

0314-622046.

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Velswijkweg 3 in Zelhem,
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

25 november 2009 door Achterhoek Planontwikkeling 

V.O.F. een melding op grond van de Wet bodem-

bescherming ingediend.

Achterhoek Planontwikkeling V.O.F. heeft een sanerings-

plan ingediend van een bodemverontreiniging aan 

Velswijkweg 3 in Zelhem, gemeente Bronckhorst.

Op 7 november 2006 hebben wij reeds vastgesteld dat 

het hier gaat om een niet spoedeisend geval van ernstige 

bodemverontreiniging.

Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de 

zogenaamde “verkorte” procedure. Dit betekent dat het 

besluit op grond van de melding niet gedurende zes weken 

ter inzage zal worden gelegd.Wel kunnen belang-

hebbenden reageren op de melding.

Op verzoek zenden wij u een afschrift van dit besluit 

zodra dit is genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties 

toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Afdeling Vergunning-

verlening/Team Bodem&Nazorg, Postbus 9090, 6800 GX 

Arnhem.

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

Arnhem, 27 november 2009

zaaknummer 2009-022099 / GE187600007

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

C.Volp - waarnemend secretaris

 

 

                                                      ppaardenvoer   

     Lavor heeft een nieuwe paardenbrok! 

  

Lavor paardenbrok basis 
  

 Speciaal voor paarden en pony’s die  

 geen of lichte arbeid verrichten. Een  

            basisbrok met een laag eiwit- en energie- 

 gehalte, maar met de nodige vitaminen, 

  mineralen en sporenelementen. 

 Uitermate geschikt voor sobere rassen!    

  

 Wij leveren onze produkten elke 14 dagen 

       op route aan huis. 

 

Langwerden  

Hazenhutweg 2 

7255 MN Hengelo 

0575 46 75 55 
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In augustus 2009 is klas 3 GTL begon-
nen met een intersectoraal program-
ma met de naam Codi. De afkorting
Codi staat voor Commercie en Dienst-
verlening. Codi is een breed praktisch
programma waarin, aan de hand van
thema's en levensechte projecten, al-
lerlei onderdelen van de vier Vmbo-
sectoren (Economie, Landbouw, Tech-
niek en Zorg & Welzijn) met elkaar in
verband worden gebracht.

Om half acht heeft iedereen een
plaatsje gevonden in het lokaal. Daar
leggen de docenten uit dat de leerlin-
gen gewerkt hebben aan het thema
"Ontmoeting" en dat hun opdracht
het ontwerpen van een hangplek voor
jongeren was. Daarvoor hebben zij, in

groepjes, onderzocht wat daarvoor
een geschikte plek zou kunnen zijn.
Verder maakte een buurtonderzoek,
het op schaal, als maquette en in 3d
ontwerpen van de hangplek, en een
berekening van de kosten deel uit van
de opdracht. Vanavond presenteren zij
de resultaten van hun werk van de af-
gelopen weken. De ouders ontdekken
dat hun zoon of dochter in het Vmbo
veel meer leert dan vaak wordt ge-
dacht. De avond verloopt prima en na
elke presentatie klinkt een welver-
diend applaus. 

Omdat het geweldig zou zijn als een
aantal hangplekken ook écht gereali-
seerd zou kunnen worden, hebben de
leerlingen contact gezocht met ver-
schillende instanties. Zo ook met de
heer Stans, locatieleider van 't Beeck-
land. Hun plannen voor de herinrich-
ting van het schoolplein achter de lo-
catie op de Nieuwstad en de inrich-
ting van de nieuwe kantine, die daar
verrijst, vielen bij hem in goede aarde.
Met zijn belofte om deze week nog een
gesprek te hebben met de leerlingen
komt een einde aan een "Ontmoeting"
die nog veel beloften inhoudt voor de
toekomst.

Presentatie Codi

Het is maandagavond 23 novem-
ber. Op 't Beeckland, locatie Nieuw-
stad, zijn de ouders van klas 3 GTL
uitgenodigd. De leerlingen houden
vanavond voor het eerst een pre-
sentatie voor hun ouders. De do-
centen van Codi stellen de zenuw-
achtige jongens en meiden gerust:
"Het gaat heus goed, jullie presen-
tatie in de klas ging toch ook pri-
ma?!"

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

Aan de opening van AeroFitt Zut-
phen gaat een grondige verbou-
wing vooraf. De fitnesszaal wordt
verdubbeld, ook de spinning- en
groepslessenzaal krijgen een op-
knapbeurt. Ook is het lesrooster
uitgebreid met het aanbod van be-
staande groepslessen en nieuwe
groepslessen. Tevens wordt er ge-
start met Aqua Zumba, de nieuw-
ste fitness rage, maar dan in het

water.
Daarnaast wordt alle fitnessappa-
ratuur vervangen. Ook zal er een
nieuw test systeem komen waar-
mee de huidige conditie van de le-
den gemeten kan worden. Aan de
hand van deze gegevens kan er een
trainingsprogramma op maat aan
geboden worden.
De huidige medewerkers komen
in dienst van AeroFitt. 

Bent u benieuwd naar het resul-
taat?
Op zaterdag 9 en zondag 10 janua-
ri is iedereen van harte welkom
om kennis te maken met Sportcen-
trum AeroFitt Zutphen.

Iedere bezoeker maakt dit week-
end kans op vele leuke prijzen,
waaronder je leven lang gratis
sporten!

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

“Huusslachten begon met mesten van
het varken. De letste zes wekken met
rogge en garstemeal um dikker en har-
der spek te kriegen. Dat slachten ge-
beurn in november de slachtmaond.
Dan had de boer ‘s margens un man-
telpot met kokkend water klaor. Dan
worden het varken uut et hok e-haald.
Op een schone plaatse dood e-schot-
ten. Dan met un mes in un slagaore in
de hals e-stokken. Dan worden et
bloed op e-vangen, um daor later
bloedworst van te maken. Ze deden
der un hand vol zalt biej in, en dan net
zo lange ruurm tut at et kold was. Dan
mos de boer met un waterkettel et
warme water an brengen, en dan kon
de slager beginnen met et bruijen van
et haor en et afschrapen. As beide kan-
ten klaor waarn, worden et varken
schone e-spuuld met kold water. En
dan wier e- op de lere e-legd met een
hankholt dat wier deur de pezen van
de achterpeute e-daon. En dan wier et
varken tegen de mure e-zet. Dan
kwam de vrouw met un borreltje, niet
meer as éne. Dan begonnen ze het var-
ken los te snieden en dan mos de vrou-
we der biej kommen met een teil um
daor et gewei (darmen) in te doen. Dat
worden dan op een taofel e-legd en

môs dat van me-
kare e-haald wor-
den. Un secuur
wark was dat
want iej môssen
niet in de darmen
snien want dan
kwam de mest der
uut. De butenkan-
te van de darmen
wier de binnen-
kante van de
worst. Buten wer-
den de darmen
deur twee vrouw-
luu umme e-trok-
ken en e-schraapt.
Daor hadden ze
un extra höltjen
veur. As dat klaor
was dan blaozen
ze de darmen op
en dan worden ze
nog ens goed nao
e-kekken of der ok
nog wat op zat.
Dan worden ze in
zalt water e-zet. Hiernao kon de worst
der in e-maakt. De mage zetten ze ok
un nacht in zalt water. Dan koj den an-
deren dag de binnenkante der af trek-
ken. De dikke darmen die zetten wiej
un nacht in kalk at ze umme trokken.
Dan wassen en met un stevige bos stro
mos iej daor dan op e-stoten dat die ok
schone wassen. De lôngen en de leaver
wieren in et water e-zet at et bloed der
uut kon trekken. Den andere margen
kwam de slachter weer en begonnen
ze met et afsnien. Eers de kop der af,

daor maken ze heufdkeaze van. Et
vleis worden in un teil e-gooid en de
zieden spek worden in e-zalten in de
spekkuup (un holten kuup). De ham-
men worden der ok biej e-daon. Als ze
et varken hadden af e-sneen, kregen ze
weer un borrel want dan môssen ze de
grote butte nog an stukken zagen. En
de karbonade. De vrouwlui kônnen ok
an et wark. De leaver en et boekspek
mossen ekokt worden veur de leaver-
en de bloedwors. Et mooiste vleis wier
e-braoden en et andere ging deur et
worsmachientjen veur de metworst.

In de mage worden zwoerd en met e-
daon, gaar e-kôkt en ôk in de wieme e-
hangen. Ok et spek en schinken wor-
den nao 10 dage uut et zalt e-haald en
in de wieme e-hangen um te dreugen.
De metworst, at die an e-dreugd was,
maken ze in un Köalsen pot met zalt.
Et vleis worden ebraoden en in flessen
e-weckt. De leaver en bloedwors ma-
ken ze met boekweitemeal en bloem
en worstekruuden. Dan gaar e-kokten
ok in de wieme e-hangen. Dit is in et
kort et slachten van un varken.”

Rondom de Hessenweg (115)
De huisslacht was voor de Achterhoekse boer vroeger van groot belang.
November was de slachtmaand. Dan moest op de boerderij de vlees- en
spekvoorraad worden aangevuld. Het vetmesten van een slachtvarken
was gewoonlijk de taak van de boerin. Zij moest ervoor zorgen, dat het
varken een flinke speklaag kreeg. Spek was belangrijk voor degenen die
zwaar werk moesten verrichten. De beesten werden geslacht door de huis-
slachter. Die deed zijn werk in de slachttijd als nevenberoep. Met hem
moesten voor het slachten afspraken gemaakt worden. Naast zijn loon
kreeg hij tevens de kost. Om zijn middel droeg hij aan een brede leren
riem een leren koker met messen en een wetstaal, zoals op de foto te zien
is. Op de achterkant van deze oude foto staat: ‘750 pond schoon aan de
haak’. Deze week haalt Hermien Nijland uit Zelhem herinneringen op
aan dit huisslachten, zoals dat tot de invoering van strengere vleeskeurin-
gen in 1980 plaatsvond.

Ook de voorlichting op de scholen
was, in het jaar van de egel, een groot
succes en leverde hartverwarmde re-

acties op.
Petra en Toon gaan de winterperiode
vooral besteden aan onderhoud en het

maken van verbeteringen van de op-
vang, zodat ze ook in 2010 nog beter
klaar kunnen staan voor mens en dier.

Voor nadere informatie over Opvang
Noach kunt u de website www.op-
vangnoach.nl bezoeken.

Druk seizoen succesvol afgesloten

Opvang Noach

Terwijl het weer buiten guur is en de wind om het huis giert, zitten de die-
ren in Opvang Noach er warmpjes bij. Ook de voedselvoorziening is goed
op peil, want er is op een geweldige manier voedsel ingezameld door de
inwoner(tjes)s van de gemeente Bronckhorst en ver daar buiten. Petra en
Toon wil iedereen, ook namens de beestenboel, hartelijk bedanken.

Inhoud. De cursus bestaat uit 8 bijeen-
komsten van twee uur. In de cursus
krijgt u meer inzicht in uw eigen stijl
van reageren en leert u hoe u beter
kunt opkomen voor uzelf. Daarbij ko-
men veel praktische vaardigheden
aan bod zoals ‘nee zeggen’, omgaan
met reacties van anderen en het leren
kennen en hanteren van uw grenzen.
Verder is het vergroten van het zelfver-
trouwen een belangrijk onderdeel. Er
is plaats voor 6-10 deelnemers en de
begeleiding wordt verzorgd door
GGNet. 

Kosten. De cursuskosten bedragen 20
euro. Na aanmelding volgt een kennis-

makingsgesprek met de begeleiders
waarin samen wordt bekeken of de
cursus iets voor u is.  Meer informa-
tie/aanmelding. Voor meer informatie
en/of aanmelding kunt u contact op-
nemen met het secretariaat van
GGNet Preventie regio Oost-Gelder-
land en De Liemers 0575-58 24 50 of
preventie@ggnet.nl 

Vindt u het ook zo moeilijk om ‘nee’ te
zeggen tegen anderen of voor uw ei-
gen mening uit te komen? Gaat u lie-
ver conflicten uit de weg? Mogelijk dat
u hierdoor opziet tegen bepaalde situ-
aties en u onzeker voelt. De omgang
met anderen kan hierdoor moeizaam
verlopen of tot spanningen leiden. Als
u zich herkent in het bovenstaande
dan is deze cursus wellicht iets voor u.
Het ‘Beter opkomen voor uzelf’ geeft
meer rust en leidt tot meer plezier in
de dingen die u onderneemt en een
prettiger contact met anderen.

Cursus 'Beter opkomen voor
jezelf' 55+
Op donderdagmiddag 14 januari
2010 start GGNet Preventie in Doe-
tinchem met een assertiviteitscur-
sus, specifiek voor mensen vanaf
55 jaar die actief willen leren om
beter voor zichzelf op te komen.

Max Noordhoek, de huidige fractie-
voorzitter van GroenLinks in de ge-
meenteraad, werd unaniem tot lijst-

trekker verkozen. Op nummer twee
staat Herman van Rooijen uit Bronk-
horst en op drie Ulrike ter Braak uit
Halle. Op dezelfde avond werd ook het
programma vastgesteld. De leden had-
den waardering voor de wijze waarop
de programmacommissie het groene
en sociale gezicht van GroenLinks in
het programma had verwoord.

Kandidatenlijst GroenLinks
In de goedbezochte en levendige al-
gemene ledenvergadering van
GroenLinks Bronckhorst werd
woensdagavond de kandidatenlijst
voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 3 maart a.s. vastgesteld.
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De ruim280luiken die voor de ramen
komen te hangen hebben een isole-
rende functie doordat ze de raampar-
tijen afsluiten wanneer het gebouw
niet gebruikt wordt. Bovendien staan
ze haaks op de gevel als ze open staan
waardoor ze ook als zonwering wer-
ken.Duurzaamheid vertaalt zich bo-
vendien niet alleen in isolatie en tech-

niek. 
Uiteindelijk is het meest duurzame ge-
bouw een gebouw dat mensen willen
behouden en mooi vinden. Daarom is
de kunstenaar Jaap Drupsteen ge-
vraagd voor een kunsttoepassing op
de luiken. Hij heeft gekozen om met
een lasertechniek elk luik aan weers-
zijde te voorzien van unieke afbeeldin-

gen. Aan de buitenkant komen land-
schappen die door hem gefotogra-
feerd werden in alle windstreken van
de gemeente. Aan de binnenkant ko-
men verschillende archiefteksten, die
de gemeentelijke werkzaamheden
weergeven. Door het aanbrengen van
speciale kunstreliëfs op de luiken
wordt het aanzien van het nieuwe ge-
meentehuis Bronckhorst nog fraaier
en karakteristieker.

Plaatsing energiebesparend luik

Vorige week maandag is er een begin gemaakt met het ophangen van lui-
ken aan het nieuw te bouwen gemeentehuis in Bronckhorst.

Het eerste luik wordt opgehangen.

The Awfuls is een band met potentie
met daarin een vijftal jonge maar zeer
muzikale honden met een gemiddel-
de leeftijd van 20 jaar. De band komt
uit de regio ’s Heerenberg. De roots
van de band, zowel wat betreft de co-
vers als het eigen werk, liggen bij Kre-
zip, Franz Ferdinant, Red Hot Chilli-
peppers en de Foo Fighters. Zelf be-
schrijven ze hun eigen werk als
Rock/New Wave met een vleugje brit-
pop. De gespeelde covers zijn die van

onder andere de Stones, The Cheer,
The Fratelis, Penny Wise, Paolo Nutini. 
In juli van dit jaar ging de band de
Alofs Studio (Zeddam) in om een nieu-
we demo op te nemen. Het opgeno-
men nummer ‘Kicking You Out’ werd
enthousiast opgepakt door diverse
media. In Augustus deed de band mee
aan het 3FM-programma ‘Indecent
Proposal’ van Rob Stenders
Sinds 2006 spelen Leroy Smeenk - lead-
zang, Lisan Wielheesen -

slaggitaar/zang, Koen Büttner - sologi-
taar 
Dayenne Wielheesen - basgitaar/zang
en Bram Kruijt – drums in The Awfuls.

U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal. Bands en
artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mai-
len naar live@ideaal.org of schrijven
naar Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 7020
AB, Zelhem.

live@ideaal.org

The Awfuls

Woensdagavond 2 december speelt de band ‘The Awfuls’ tussen 20.00 en
22.00 uur een aantal nummers live in het programmalive@ideaal.org, dat
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Bij de leeftijdsklasse -12 jaar waren er
maar liefst vier 1ste  prijzen en twee 3e
prijzen
In de klasse  tot 38 kg pakte Wout Du-
enk uit Eibergen het goud.
Bastian Schumaker uit Zelhem werd
in deze klasse heel knap 3e.
De tweelingbroertjes Ryan en Alexan-
der Rijksen uit Borculo wisten allebei
bij deze leeftijd in de klasse -28 en de
klasse -24 kg een 1ste prijs te halen.
Iwan van Velden uit Eibergen werd in
de klasse -36 kg ook 1ste.
Bij de meisjes wist Naomi Loffeld uit
S'Heerenberg werd in de klasse -28 kg
2e  
Hannah Wormgoor uit Eibergen kon
de 3e prijs te bemachtigen in de klasse
-32 kg.

Annemijn Salomons uit Hengelo gld
werd in de klasse -40 kg ook 3e 

Bij de klasse -15 jaar greep Dennis
Buunk uit Zelhem de 2e plaats in de
klasse -50 kg
Werd bij de dames tot 57 kg Sabine
Wolsink uit Zelhem heel knap 3e.
Bas Timmen uit Groenlo wist in de
klasse -55kg ook 3e  te worden.

Bij de -17 jaar werden zowel Jeanne
van Hal uit Hengelo gld die uitkwam
in de klasse -48 kg en Fabian Schuur-
mans uit Eibergen die meedeed in de
klasse -70 kg allebei 1ste 

Met 13 prijzen ging een tevreden
coachteam die bestond uit Leo Bui-
tink, Jolanda Slootweg en Judith
Smeets weer richting Achterhoek. Het
volgende jeugdtoernooi staat volgend
weekend op de agenda. Zaterdag 5 de-
cember zullen er weer enthousiaste
judoka's tussen de 4 en 8 jaar van Bui-
tink meedoen met het Districts-Sinter-
klaastoernooi in Markelo.

Judoschool Leo Buitink wint
13 prijzen
Afgelopen zondag 28 november
werd er het "Derks" toernooi in
Wijchen georganiseerd. Maar liefst
35 judoka's van Judoschool Leo
Buitink deden hieraan mee. 13 prij-
zen werden behaald, waarvan er 6
een 1ste prijs waren.

Bij Match! worden het (regionale) be-
drijfsleven en verenigingen aan elkaar
gekoppeld. Keys4More zet in op het
versterken van sportverenigingen
door vernieuwing, om zo te komen tot
een structurele kwaliteitsverbetering. 

MATCH! 
Penningmeesters worden vaak gecon-
fronteerd met nieuwe belastingregels,
er zijn steeds meer wettelijke voor-
schriften als het gaat om de exploita-
tie van een kantine en het kan best in-
gewikkeld zijn om statutenwijzigin-
gen op te stellen. Bestuurders worden
geacht hier een oplossingen voor deze
kwesties te vinden. Om hierbij te hel-
pen is Match! door de GSF in het leven
geroepen. 
Binnen Match! zijn een groot aantal
bedrijven actief. Denk hierbij aan ac-
countantskantoren, advocaten, nota-
rissen en architecten. Zij kunnen ver-

enigingen een bepaalde periode on-
dersteunen. Het zijn topondernemers
die vanuit de visie van maatschappe-
lijk betrokken ondernemen hun ex-
pertise aan verenigingen aanbieden.
Verenigingen ontvangen de steun gra-
tis.

KEYS4MORE 
Sportverenigingen die aantrekkelijk
willen blijven voor een brede doel-
groep voelen steeds meer de noodzaak
tot vernieuwing. Het project Keys4Mo-
re kan sportverenigingen hierbij hel-
pen. Zo kan de focus van een vereni-
ging verlegd worden naar 'buiten'
door het inrichten van diensten zoals
kinderopvang, clinics,
schoolsport/wijksport en andere acti-
viteiten. Tijdens de voorlichtingsbij-
eenkomst wordt uitgebreid ingegaan
op de mogelijkheden van het project. 

AANMELDEN
Het bezoeken van de voorlichtingsbij-
eenkomst is gratis en opgeven kan per
e-mail: ger.melissen@gelderland-
sport.nl. Hierbij dient vermeld te wor-
den, met hoeveel personen de bijeen-
komst wordt bezocht.

Hulp voor sportverenigingen
Bronckhorst

De Gelderse Sport Federatie (GSF)
houdt op maandag 7 december om
20.00 uur een voorlichtingsbijeen-
komst voor sportverenigingen. Bij
V en A.V. Pax, sportpark 't Elderik,
worden de projecten Match! En
Keys4More uitgebreid toegelicht.

Deze pittige tocht voert de deelne-
mers rond en door het mooie natuur-
gebied van het Grote Veld en de mooie
bossen terug naar de startplaats. 

De deelnemers kunnen kiezen uit
twee afstanden 30 en 45 km. De tocht
is volledig uitgepijlt en er zijn leden
van de VRTC onderweg om te zien of
alles goed verloopt. Ook is er een ser-
viceauto onderweg om eventuele ge-

strande fietsers op te halen en is er een
EHBO post paraat.

Op de controlepost wordt bouillon en
de bekende gehaktballetjes verstrekt.
Na afloop van de tocht bestaat de mo-
gelijkheid om de fiets af te spuiten en
zich te douchen. De kosten voor deel-
name bedraagt 3,50 euro voor NTFU
leden en 4,50 euro voor de overige
deelnemers. Er kan gestart worden
tussen 8.30u en 10.00u vanaf de kanti-
ne van VV Vorden Oude Zuphenseweg
11 in Vorden. Voor meer informatie
kan men bellen naar 0575-553586 of
kijk op www.vrtcvorden.nl

Grote veldrit
Zondag 6 december organiseert
VRTC “De Achtkastelenrijders” de
eerste van de twee veldtoertochten
van dit seizoen.
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Deze groep enthousiaste mensen
noemt zich zo omdat ze wekelijks bij
elkaar komen in het cultureel cen-
trum 'Hof van Borculo', tegenwoordig
beter bekend onder de naam 'Betula'.
In een ontspannen en gezellige sfeer is
ieder, op zijn/haar eigen wijze, kunst-
zinnig bezig. Voor deze expositie heeft
men o.a. gebruikgemaakt van aquarel,
acryl en houtskool. De thema's varië-
ren van landschappen, kinderen, pad-

destoelen en abstract tot ikonen. Deze
ikonen hebben een sfeervol plekje bij
de kerstboom gekregen. Rond de stam-
tafel van Anny Cactus pronken de
kunstwerken van de andere 'Hofschil-
ders'.

De Hofschilders' zijn heel blij met de
mogelijkheid om hun werk in de Cac-
tusOase te exposeren. Hun veelzijdig
werk is VAN 11 NOVEMBER T/M 31 DE-
CEMBER te bewonderen bij Familie
Park CactusOase, in het voorste ge-
deelte dat gratis toegankelijk is. Voor
meer informatie kunt u contact opne-
men met Familie Park CactusOase,
Jongermanssteeg 6 te Ruurlo, tel: 0573
451817 e-mail: info@cactusoase.nl
website: www.cactusoase.nl

Expositie 'de Hofschilders Borculo'

Familie park Cactusoase
Jaren geleden startte Frater Fennis
in het Dorpshuis een groepsactivi-
teit voor mensen die over te veel
vrije tijd beschikten. Dit groeide
uit naar een sociaal gebeuren
waaruit 'De Hofschilders Borculo'
zijn ontstaan.

De KunstKring Ruurlo begint in janua-
ri 2010 met een cursus Portretteke-
nen. Docente Anneke Bouwmeester,
die sinds vele jaren de cursus Penteke-
nen verzorgt, leert op een verbazing-
wekkend eenvoudige manier een ge-
zicht te tekenen. Eerst in onderdelen,
dus oog, oor, neus en mond, dan de
techniek om van die onderdelen één
geheel te maken! Geweldig leuk om
zelf uw partner, kind of kleinkind te
portretteren! Zoals gebruikelijk bij de
KunstKring Ruurlo onder het genot
van een kopje koffie of thee! De cursus
wordt vanaf begin januari gegeven op
donderdagmiddag om de twee weken
van 13.30 tot 16.00 uur. Kosten zestig
euro voor vijf middagen, exclusief ma-
teriaal. Wegens succes geprolongeerd:
de boetseercursus was de afgelopen

weken een groot succes. Daarom
wordt opnieuw de kans geboden dit
ook eens te proberen, of hier verder in
te bekwamen. De cursus bestaat uit
acht lessen op dinsdagochtend van
9.30 tot 11.30 uur vanaf 12 januari. 

De kosten bedragen honderd euro ex-
clusief materiaal. Aanmelding voor
bovenstaande cursussen en de work-
shop kan telefonisch: (0573) 45 30 90 /
451599, of via email: cursusadmini-
stratie@kunstkringruurlo.nl 

LEESKRING
In februari 2010 wordt, bij voldoende
deelname, een leeskring ‘Wereldlitera-
tuur’ gestart. Een mogelijkheid voor
wie graag (delen van) bepaalde boe-
ken, in vertaling, wil lezen die onze
cultuur of andere culturen – mis-
schien recentelijk, misschien heel
lang geleden – mede gevormd hebben.
Het kan fictie zijn, maar ook een be-
langrijk historisch of religieus werk.
Samen zoiets lezen geeft steun en de
mogelijkheid om erover van gedach-
ten te wisselen. Een academische op-
leiding is niet nodig, wel de bereid-
heid om enigszins eromheen te lezen
om de inhoud goed te kunnen begrij-
pen en plaatsen. Wie hieraan mee zou
willen doen of er iets meer over wil
weten kan contact opnemen met
Giselle de Nie, tel. (0573) 46 16 08.

Tafelversieringen, portrettekenen boetseren en leeskring

Cursusactiviteiten
KunstKring Ruurlo
De Kerstdagen naderen met rassé
schreden en over enkele weken
gaan velen huis en tuin weer in de
kerstsfeer brengen. Een mooi ge-
dekte tafel, helemaal in kerstsfeer,
hoort daar ook bij. Daarom organi-
seert KunstKring Ruurlo dinsdag 8
december een workshop Tafelver-
sieringen. Voor materiaal wordt ge-
zorgd. De workshop begint in ’t
Kulturhus om 9.30 uur en duurt tot
ongeveer 11.30 uur. De kosten zijn
12.50 euro inclusief materiaal en
koffie/thee.

Naast de tractoren van Massey Fergu-
son is MechaTrac ook importeur van
werktuigen. Hieronder vallen de mer-
ken Fella (maaiers, schudders, harken),
Vogel & Noot (ploegen, zaaimachines,
rotorkopeggen), Bogballe (kunstmest-
strooiers), Seko (voermengwagens),
HaWe (overlaadwagens), Trima (voor-
laders) en Niemeyer (ploegen).

Ter ere van het 25 jaar MF importeur-
schap houdt MechaTrac B.V. een Open
Huis. Dit vindt plaats op 10, 11 en 12
december 2009 aan de Pollaan 49 in
Zutphen (Industrieterrein De Mars).
Donderdag en vrijdag van 10 tot 22
uur en zaterdag van 10 tot 18 uur.
Naast de Massey Ferguson tractoren
en Tuin & Park machines zijn er ook

Challenger (rups)tractoren en vele
werktuigen te bezichtigen. Tevens zijn
er informatie stands en worden er no-
viteiten getoond. Zo is in Zutphen de
MF8690 te bewonderen. 
Deze tractor is vorig jaar door de Euro-
pese vakpers gekozen tot Tractor of
the Year 2009. Een hele prestatie voor
deze reus van 370 pk! Ook de spik-
splinternieuwe MF7499 komt naar
Zutphen, deze tractor is vanaf volgend
voorjaar leverbaar. 

Men is van harte welkom om op één
van deze dagen onder het genot van
een hapje en een drankje de machines
en werktuigen te bekijken.

MechaTrac 25 jaar importeur

MechaTrac B.V. uit Zutphen is 25 jaar importeur van Massey Ferguson
tractoren. Sinds 1936 worden Massey Harris en Ferguson tractoren in Zut-
phen gedistribueerd, tot 1984 door Brinkmann en Niemeyer. Harry Fergu-
son is de uitvinder van de 3 punts hefinrichting, de basis van iedere mo-
derne tractor. In 1958 ontstond de naam Massey Ferguson uit een fusie
tussen Massey Harris en Ferguson. In 1984 is Motrac (nu MechaTrac)
benoemd tot importeur.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Drieven: (iemand) aansporen. 
"Ik laot mi'j neet drieven; a'j drieven wilt, mo'j schäöpe hollen."

B. Jongs: Wat jongs - een pasgeboren baby. 
"Zee hebt weer wat jongs in de wege."

C. Nustekot: Jongste kind. 
"En dit is noo oos nustekot; Kik e neet kregel?"

Inpak Piet was nog steeds spoorloos,
maar alle kinderen, het waren er ze-
ker tweeëntwintig, hielpen Cadeau
Piet om de klus te klaren. Er was vol-
doende om in te pakken, voldoende
rollen vrolijk papier en voldoende
plakband.

Naast een traktatie van Piet, kregen de
kinderen lekkers en limonade van de
kinderboerderij en waren er leuke
maskers om in te kleuren en uit te
knippen. Natuurlijk konden de kinde-
ren -toen het nog droog was, lekker
buiten spelen, de dieren knuffelen en

voeren.
Op woensdag 2 december worden de
cadeautjes weer gebracht om te wor-
den uitgepakt voor de dieren. Kinde-
ren mogen alleen komen, maar zijn er
kinderen die het toch nog een beetje
spannend vinden dan mag er een ou-
der mee. Het duurt van 13.30-17.00 uur
en bedraagt 7,50 euro per kind. Dit is
incl. drinken, snoep, eten en een ver-
rassing. 
Gaarne reserveren: (0575) 462828.
Verdere info op www.feltsigt.nl.

Sinterklaasfeest bij Kinderboerderij Feltsigt

Veel kinderen hielpen inpakken

Na de oproep om bij Kinderboerderij Feltsigt te komen helpen inpakken,
kwamen veel kinderen zaterdag 28 november jl. naar de inpakmiddag. Ca-
deau Piet bracht de cadeautjes voor de dieren en hielp waar nodig. Alle
kinderen kregen een presentje en de pakjes gingen mee naar Sinterklaas.
Woensdag 2 december is het Cadeautjes Uitpakdag voor de dieren.

Cadeau Piet hielp de kinderen met het inpakken van de cadeautjes voor de dieren.

De CDA-fractie bekeek de mogelij-
ke effecten van het Masterplan Vor-

den en kon met eigen ogen zien
waar de voorgestelde veranderin-
gen plaats zullen vinden. 
In januari staat het Masterplan
Vorden op de agenda van de raad
en mede door dit bezoek probeert
de CDA-fractie zich goed voor te be-
reiden op de te nemen beslissin-
gen.

CDA-fractie op bezoek in
Vorden
Op zaterdag 14 november werd
de CDA fractie door de heer Lefe-
rink, voorzitter van de Vordense
Ondernemersvereniging,rond-
geleid door het centrum van
Vorden.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

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

Openingstijden: vrijdag 13.30-21.00  •  zaterdag 9.30-17.00

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

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

OP ALLE RESTANTEN
BROEKEN EN ROKKEN

•  MAC  •  CARBONE  •  N.T.S.  •
•  B.C.  •  SAND-WICH  •

50% KORTING
m

e
n
u

Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem. Tel. 0314 623253
Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

3 gangenmenu
voor 2 personen
met boek naar keuze

Samen eten blader en & smoksenSamen eten blader en & smoksen
Menu voor 2 personen en een boek naar keuze 80,00

3 gangenmenu
voor 2 personen
met boek naar keuze
Proeverij van voorgerechten: Tonijncarpaccio met

wasabi mayonaise, crème van pastinaak met Achter-

hoekse coppa di Parma en een spinazie creme soepje

Runderzijlende biefstuk met een gebakken

Gamba en een saus van provencaalse kruiden

of

op de huid gebakken snoekbaarsfi let met een saus

van basilicum

Creme brulee van vanille met hierin preiselbeere

geserveerd met ijs van zwarte bessen

Prettig geprijsd
Eindejaarsvoordeel op keukens, badkamers en tegels!

Deze acties gelden van 11 t/m 31 mei 2009.

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81

(geen keukens)

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Deze acties gelden t/m 31 december 2009.

* Vraag naar de voorwaarden.

Nu in onze showroom
De keukendessins van 2010

Complete keuken
In 5 kleuren hoogglans. Inclusief graniet of

composiet werkblad en 5 inbouwapparaten.

NU voor

Inclusief montage!

70% KORTING

Wave-massagesysteem
Bij aankoop van een wave-massagesysteem naar

keuze

Wandtegels 25 x 50 cm
Wit glanzend.

NU voor

15,95 p/m²

Showroomkeukens 

tot wel

Ligbad GRATIS 6.995,-
*

 

 

 

 

www.ruurlo-bouwkavels.nl 

Borculoseweg 15a Ruurlo 
0573-454027 
info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de volgende makelaarskantoren: 
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Groepshotel De Tienhoeve is een *****groepsaccommodatie

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

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

www.detienhoeve.nl

DDDééé   bbbllloooeeemmmeeennn---
aaacccttt iiieee    ooommm   uuuwww
vvveeerrreeennniiigggiiinnnggg
ooofff    ccc llluuubbbkkkaaasss

ttteee   ssspppeeekkkkkkeeennn...
VVVoooooorrr    mmmeeeeeerrr    iiinnnfffooo:::

wwwwwwwww... tttuuulllpppeeennnaaacccttt iiieee ...nnnlll

Beleef de Kerst in Bronkhorst!

Op 12 en 13 december is Bronkhorst omgetoverd in een sfeervolle Kerststad.

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Handelsweg 7-11
7021 BZ  Zelhem
info@autoschadewillemsen.nl
www.autoschadewillemsen.nl

Ruitreparatie

Dashboardreparatie
Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

Alternatief schadeherstel!

Spotrepair

Autoschade hoeft niet duur te zijn!

De Elzentuin
BLOEMBINDERIJ • CURSUSSEN • GROENDECORATIES

Open Dagen
Vrijdag 4 december 10.00 - 17.00 uur.
Zaterdag 5 december 10.00 - 17.00 uur.
Zondag 6 december 10.00 - 17.00 uur.

Kom om ideeën op te doen voor sfeervolle kerst-
decoraties om zelf thuis te maken met natuurlijke
materialen en groen van eigen erf of tuin.

Veel doe-het-zelf spullen
Kerstversieringen

Leuke kado artikelen

Locatie: De Elzentuin
Ruurloseweg 116
7251 LZ  Vorden
Info/tel. (0575) 55 68 04
E-mail: medler4@hetnet.nl

Graag tot ziens!
Gerda en Johan Kamperman-ten Arve

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag
5 december

in de disco

Sint en Piet
Party



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

KANTER CNC M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenummer VVN00703

Werkzaamheden
Vanaf tekening zelfstandig instellen en programmeren van een
CNC gestuurde kantbank. 

Functie eisen
- Bedienen, instellen en programmeren van een CNC kant-

bank;
- het lezen van technische tekeningen ( Europese- en Ameri-

kaanse projectie);
- aantoonbare kennis en/of ervaring met betrekking tot plaat-

werk;
- bereidheid tot het werken in twee ploegen.

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer VIW0000

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor intern transport van
goederen met behulp van de heftruck.

Functie eisen
- In het bezit van een geldig heftruckcertificaat;
- ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking.

ASSEMBLAGEMEDEWERKER M/V
Achterhoek – oproepbasis – vacaturenummer VJB0000

Werkzaamheden
In deze functie houdt je je bezig met fijne montagewerkzaamhe-
den, testen en repareren van printplaten en afmontage werk-
zaamheden.

Functie eisen
- Minimaal een paar maanden beschikbaar;
- fulltime beschikbaar;
- nauwkeurig kunnen werken.

CNC LASERSNIJDER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - 
vacaturenummer VVN0001

Werkzaamheden
Vanwege het moderniseren van haar machinepark moeten er
programma’s worden herschreven en dienen de machines te
worden geoptimaliseerd. Je bent in deze functie verantwoorde-
lijk voor het instellen en implementeren van een nieuwe CNC la-
sermachine. In eerste instantie verwachten wij dat de opdracht-
duur 4 tot 6 maanden zal zijn.

Functie eisen
- 4-6 maanden beschikbaar;
- ervaring met een lasersnijder van het merk Bistronic (B

Speed 4,4 Kilowatt);
- programma’s kunnen herschrijven.

PRODCTIEMEDEWERKER METAAL M/V
Omgeving Doetinchem – fulltime - 
vacaturenummer VVN00609

Werkzaamheden
Je bedient een volautomatische machine voor het coaten en
spuiten van producten.
Het betreft veelal grote series. Wij zoeken kandidaten die van
aanpakken weten.
Naast het bedienen van de machines zul je ook producten moe-
ten afhalen en ophangen. Tevens verzorg je het logistieke pro-
ces van het product binnen de organisatie. 

Functie eisen
- Je beschikt over technisch inzicht;
- je bent een aanpakker met een goede fysieke conditie;
- je bent woonachtig in Doetinchem of de directe omgeving.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

COÖRDINEREND MEDEWERKER
TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – 
vacaturenummer; VVN0011

Voor een voedselverwerkend bedrijf in de omgeving van
Doetinchem zijn wij op zoek naar een Coördinerend Mede-
werker Technische dienst.

Wij vragen voor deze functie een afgeronde opleiding op
MBO niveau in een relevante richting (bijvoorbeeld
MTS/NIV.4 werktuigbouwkunde, elektrotechniek, energie-
techniek, of AOT) Kennis van-, en ervaring met het pro-
grammeren van Siemens plc's. Je hebt een voortrekkersrol
daar waar het gaat om vernieuwingen/verbeteringen aan
het productieproces. Tevens ben je in staat om onderhoud
en preventief onderhoud te coördineren en te plannen. 

B.g.g. een vast dienstverband.

Is op zoek naar een

Financieel administratief medewerker (m/v)
en een

Ervaren assistent-accountant (m/v)

Voor beide functies zijn wij op zoek naar een enthousiast persoon met
interesse voor cijfers en ambitie voor het vak. Een passende opleiding
en enkele jaren ervaring maken het dat je prima in staat bent om ons
team te komen versterken. Vanzelfsprekend ben je accuraat en flexibel
ingesteld. 
De werkzaamheden behorende bij de functie van financieel administra-
tief medewerker bestaan voornamelijk uit het verwerken van financiële
administraties voor onze klanten. Heb je tevens affiniteit met het ver-
zorgen van salarisadministraties, dan biedt deze functie voor jou de uit-
daging.
De werkzaamheden behorende bij de functie van ervaren assistent-ac-
countant bestaan voornamelijk uit het samenstellen van jaarrekenin-
gen, het verzorgen van belastingaangiften, het adviseren en begeleiden
bij bijzondere opdrachten voor onze klanten.
Wie zijn wij? Wij zijn een jong, dynamisch kantoor met een team van zes
personen waarin een prettige en collegiale werksfeer heerst.
Wat bieden wij? Een baan met een hoge mate van zelfstandigheid en
volop afwisseling, met voldoende mogelijkheden tot verdere groei.

Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie (met cv) naar:

Oudenampsen
Administratieve en Fiscale dienstverlening
T.a.v. Mw. H.J. Oudenampsen CB
Raadhuisstraat 2-A houdenampsen@oudenampsen.nl 
7251 AB  Vorden www.oudenampsen.nl




