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Zie in het hart van Contact

Dit jaar bracht Jong Gelre Vorden-
Warnsveld als hoofdprijs een auto in
de verloting. Vrijwel alle toeschouwers
kwamen naar het Dorpscentrum in
Vorden om te genieten van een hoog-
waardig stukje entertainment. In de
pauze werd er toch druk gespeculeerd
wie er met de hoofdprijs van de verlo-
ting naar huis zou gaan.

In de pauze van de revue was er een
verloting waarbij aan het eind van de
pauze bekend werd gemaakt wie er
naast de gewonnen prijs ook nog eens
kans maakte op de auto.
Het lot van de gelukkigen, van de twee
avonden, te weten Ria Tijssen en Ri-
chard Arends lag letterlijk in handen
van voorzitter Bastiaan Meijerink. On-

der toeziend oog van alle aanwezigen
en notaris Sjaal, werd  de munt om-
hoog geworpen om niet lang daarna
op de bühne te landen. Notaris Sjaal
bevestigde dat de munt op zijn kop lag
en hiermee een munt toonde. Ria, die
haar voorspelling zag uitkomen, toon-
de zich zeer verheugd met het winnen
van de auto.

Na een bewogen weekend was het
maandag 20 november jl. zover. Ria
Tijssen heeft persoonlijk uit handen
van de penningmeester van Jong Gel-
re, Geert Harmsen, de sleutels van
haar nieuwe auto in ontvangst mogen
nemen.

Winnares loterij Jong Gelre krijgt auto aan huis
Na een geslaagd weekend waarin
Jong Gelre Vorden-Warnsveld twee
maal de goed bekeken revue 'Grote
schoonmaak' op de planken heeft
gebracht, viel de eer ten beurt aan
de winnares van de loterij.

Ria Tijssen ontvangt de sleutels van Geert
Harmsen.

Nadat de voorzitter van DASH  de
speelsters en coaches had verwelkomd
begon donderdag 16 november om
16.00 uur de volleybalclinic voor de A
en B jeugd van DASH. 
Ondanks dat de speelsters van Plante-
ta Longa de avond ervoor een oefen-
wedstrijd in Munster hadden gespeeld
en laat terug waren gekomen werd de
jeugd vol enthousiasme begeleid en
werden oefeningen met volle inzet
voorgedaan. Voor moeilijke en inten-
sieve oefeningen, die door de speel-
sters van Plantina Longa met een gro-
te mate van perfectie werden uitge-
voerd werd zowel door de jeugdspeel-
sters van DASH als door het publiek
dat bij deze trainingen aanwezig luid
geapplaudisseerd.
De oefeningen waren gericht op de
verdediging, de coördinatie en de posi-
tie in het veld.
Door de jeugd van DASH werden de
oefeningen met veel aandacht gevolgd
en werd met volle overgave gepro-
beerd de oefeningen ook perfect uit te
voeren hetgeen natuurlijk niet altijd

lukte. De coaches van Plantina Longa
waren zeer tevreden over de inzet en
techniek van de  jeugdspeelsters van
DASH en gaven aan de jeugd aan dat
behalve het bezitten van talent  het
ook belangrijk is veel traininingsuren
te maken om routines goed te beheer-
sen. De speelsters van Longa trainen
5x per week, de jeugd van DASH traint
2x per week. 

Aan het einde van de clinic kregen al-
le jeugdspeelsters van DASH een be-
wijs van deelname, voorzien van een
foto van het team van Planeta Longa.
Natuurlijk werden de nodige handte-
keningen van de speelsters daarop ver-
zameld.
Na de training werd er een demonstra-
tie/oefen wedstrijd gespeeld tegen
Dros Alterno uit Apeldoorn.
In een ambiance die op een echte"ere-
divisiewedstrijd leek werd er voor het
publiek een leuke demonstratie gege-
ven  Er werden  4 sets gespeeld waarbij
de eerste drie sets door Planeta Longa
werd gewonnen.

De technische commissie van DASH
kan terugzien op een geslaagd evene-
ment.

Volleybalclinic van DASH zeer geslaagd

Donderdag 16 november jl. hebben de dames van het eerste team Planti-
na Longa olv assistent-trainer Walter Slotboom een zeer geslaagde volley-
baltraining aan de jeugd van DASH gegeven. De training werd afgesloten
met een demonstratiewedstrijd waarbij Plantina Longa tegen Dros Alter-
no uit Apeldoorn speelde.

Op deze eerste Adventszondag is er ’s
avonds om 19.00 uur een dienst, uit-
gaande van de Raad van Kerken, die
gehouden zal worden in de Dorps-
kerk. Voorganger zal zijn ds. D. Wes-

terneng en er is muzikale medewer-
king van 'Inspiration' o.l.v. dhr. P.
Piersma en het orgel wordt bespeeld
door dhr. K. van Dusseldorp. Verder
zullen de leden van de liturgische
commissie van de Raad van Kerken
aan deze Adventsdienst medewer-
king verlenen, die als thema heeft:
"Kerst: op weg naar hemelvaart".

De Raad van Kerken nodigt een ieder
van harte uit.

Adventsdienst Raad van
Kerken
Aanstaande zondag 3 december is
het de eerste zondag van de Ad-
vent, de tijd waarin we ons gaan
voorbereiden op het naderende
Kerstfeest.

www.contact.nl
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In week 51 (18-23 december) verschijnt het Kerstnummer.

Het wordt ingesloten in de gehele oplage van Weekblad Contact.
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De Redactie van Weekblad Contact.

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16 • 7251 BB Vorden • 0575 554264

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

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

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
CAPTIVA
STANDAARD MET 
7 ZITPLAATSEN!

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

NIEUW!

VANAF
€30995,-

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Voldoet u niet
aan deze criteria, dan wordt de tekst als
gewone advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Minimum-
prijs € 5,75 (incl. btw) voor 80 karak-
ters; elk karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden geen
inlichtingen verstrekt aan derden, 
€ 2,75 (incl. btw) extra. Dubieuze of
anonieme opgaven worden niet ge-
plaatst.

� Te huur of te koop
Sint/Piet of Kerstmanpakken.
(0573) 45 13 85.

� Open huis voor work-
shops kerstdecoraties za-
terdag 2-12 van 14.00 tot
18.00 uur en zondag 3-12
van 11.00 tot 16.00 uur. M.
Frederiks, Wiendelsw. 1, Keij-
enborg tel. (0575) 46 34 42.

� Heeft u ze al, de IJS-
BAAN-ABONNEMENTEN.
Voorverkoop, Zie advertentie
Contact. Meer informatie:
www.ijsvereniging-vorden.nl

� Te huur Sint en Piet kos-
tuums. DS Design Molen-
kelkweg 33 Steenderen tel.
0575 - 45 20 01.

� VVV Ruurlo Hint van de
Sint! Nieuw in ons assorti-
ment: DVD van De Zeven-
sprong. En bekijk onze ca-
deautafel! VVV Ruurlo

� Aankomen, afslanken
(vet verbranden), meer
energie? Via voedingskun-
dig programma. Geweldige
eindejaarsaktie voor alle
(oud-)klanten. Bel Jerna
Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.

� Leer op de juiste manier
Nordic Walking volgens het
authentieke Alfa 247 bewe-
gingsconcept. De nieuwste
instructiemethodieken. Bel
(0575) 46 36 03 of kijk op
www.vitalnowa.nl

� Reurlse midwinterhoorn-
wandeling Zondag 3 dec. a.s.
van 11.00 - 16.00 u. Starten tot
14.00 u. bij Pannekoek-
boerderij De Heikamp. De-
monstratie midwinterhoorn
maken. Bezichtiging Cactus
Oase. Zoek de 7-sprong
schatkist in het Doolhof. Keuze
uit 3 routes; 6, 12 en 18 km.
Volw. € 6,50, kind. € 3,50 incl.
bezichtigingen en consumptie.
Inl. VVV Ruurlo 0573 - 45 39
26.

� Op welke wonderpil gaat u
wachten en hoe lang? Begin
vandaag met Herbalife voor
afslanken op verantwoorde
wijze. Nieske Pohlmann, tele-
foon (06) 54 32 66 69 /
(0314) 64 13 09.

� De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.

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

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

� Wie uit Vorden wil onze
dochter in de taxi naar en
van Fatima begeleiden? Op
do. en vrij. Betaling na P.G.B.
Fam. regelink, Deldense-
broekweg 2. Tel. 55 13 28.

� Heeft u ze al, de ijsbaan-
abonnementen? Voorver-
koop, zie advertentie Contact.
Meer informatie: www.ijsver-
eniging-vorden.nl

� Gevraagd: hulp in de
huishouding. Tel. (0575) 46
17 72.

Uw oude trouwring veranderen
in een modern sieraad

Atelier Henk Eggersman
Burg. Galléestraat 8

Vorden • tel. (0575) 55 07 25
wo t/m za 10.00–17.00 uur

reparaties • occasion sieraden
ontwerpen • beelden in brons

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Weevers

Drukkerij

Uitgeverij

Ontwerp en lay-out

Printing on demand

Stansen/verpakkingen

Internetdiensten

Systeembeheer

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 557310

Fax (0575) 557311

E-mail: info@weevers.net

Internet: www.weevers.net

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

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

’t Heerlijk avondje is gekomen!

Vlaai v/d week

Sinterklaasvlaai
6-8 stukken € 6,25
Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,00
Weekend-aanbiedingen

Sinterklaasschnitje
slagroom € 4,95

Speculaasstaaf
gevuld met amandelspijs € 2,50

Dagmenu’s
29 nov. t/m 5 dec. 2006

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

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

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

Woensdag 29 november
Tomatengroentesoep / boeuf Bourgignon met aardappel-
kroketten en groente.

Donderdag 30 november
Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en salade / vla-
flip met slagroom.

Vrijdag 1 december
Champignonsoep / zalmfilet met dille saus, aardappelen en
seizoengroente.

Zaterdag 2 december (alleen afhalen)
Spies De Rotonde met kruidenboter, frieten en groente / ijs
met slagroom

Maandag 4 december
Gesloten.

Dinsdag 5 december
Wiener schnitzel met aardappelsalade 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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 december 10.00 uur ds. Neppelenbroek Avond-
maal 19.00 uur Adventsdienst Raad van Kerken mmv Inspi-
ration.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 december 10.00 uur ds. D. Westerneng, 19.00 uur
Adventsdienst Raad van kerken in de Herv. kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 december 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 3 december 10.00 uur Viering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 2 december 17.00 uur Woord- en communievie-
ring volkszang.
Zondag 3 december 10.00 uur Eucharistieviering, heren-
koor.

Tandarts
2/3 december F.A. Kuil Lochem tel 0573 25 16 84.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer 
Tel. 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

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

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

Ambulance 
Tel. 112, b.g.g. (0570) 63 32 22.

Dierenarts 
Tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers



Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

BESTEL ZE NU!

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen.

”En toen zweeg de muziek….”

Tot ons groot verdriet is midden in zijn bruisend
leven, geheel onverwacht, van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze papa, schoonpapa en lieve opa

Robert Koers

hij is maar 51 jaar geworden. 

Zijn grote liefde voor ons, zijn levenslust en ook zijn
humor zullen ons altijd bijblijven en zullen ons zo
misschien verder helpen.

Corrie
Luc en Angelique
Corinne 

Isayah, Doweni

Nijmegen, 24 november 2006

De Eendracht 5
7251 GA  Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren:
woensdagavond 29 november van 19.00 tot 19.30
uur, in het Monuta uitvaartcentrum, Het Jebbink 4 te
Vorden.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op don-
derdag 30 november om 10.30 uur in de Christus
Koning Kerk, Het Jebbink 8 te Vorden, waarna wij
Robert in besloten kring naar zijn laatste rustplaats
zullen begeleiden.

Vleeswarenkoopje

Runder rookvlees 
Bij 150 gram gratis 100 gram eiersalade

Keurslagerkoopje

Katenhaasjes 3 stuks € 5.50

Special

Toscaanse 
kipfilet 100 gram € 1.60

Verwen - tip

Nasi of Bami 500 gram € 2.98

Kookidee

Hamburgers 4 stuks € 2.60

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

Verwennerij

Vorden

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

Mededeling

Wij delen u mede dat de openingstijden van
Wegwijzer informatiepunt voor Wonen, Welzijn 
en Zorg na het vertrek van onze consulente 
per 1 december a.s. voorlopig ongewijzigd 
(maandag t/m vrijdag 09.00-11.00 uur) blijven.

Bestuur Wegwijzer Vorden

Afscheid consulente Wegwijzer
Na twee intensieve jaren vanuit het zorgloket
WegWijzer, met maximale inzet voor Vorden en 
zijn bewoners, gaat onze consulente Ingrid Bos 
Vorden verlaten.
We willen graag een ieder de gelegenheid geven 
om haar onder het genot van een drankje de hand 
te schudden. Dat zal plaatsvinden op donderdag 
30 november tussen 16.00 - 18.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden (Raadhuisstraat 6).

Met vriendelijke groet,

Bestuur WegWijzer Vorden
Bestuur Stichting Welzijn Vorden

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor uw
persoonlijke aanwezigheid, kaarten, bloemen,
gelukwensen en nog enkele andere verrassingen,
die ons 50-jarig huwelijk tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Bert en Minie Bosman
Boshuisweg 1, Vierakker

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goed-
heid die wij met haar mochten delen, hebben wij
geheel onverwachts afscheid genomen van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Hendrika Johanna 
Slagman-Aalderink

* 2 september 1934 † 19 november 2006

G.H. Slagman
Jan en Gerdien

Thomas

Almenseweg 38
7251 HR Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
belangstelling en medeleven te hebben ontvangen
na het overlijden van

Gerrit Johan Arfman

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Mede namens verdere familie:
H.G. Arfman-Lenselink

Vorden, november 2006

Er is een tijd van zaaien
en een tijd van oogsten,
een tijd van ploegen
en een tijd van rusten.

Na een moeilijke periode van afnemende gezond-
heid ging, op 26 november 2006, in zijn vertrouwde
omgeving van ons heen mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader en opa

Hermanus Johannes Antonius
Mullink
“Herman”

* Kranenburg † Vorden
30 juni 1932 26 november 2006

Onze dank gaat uit naar de Thuiszorg en huisarts
dhr. J.M. Dagevos voor de fijne begeleiding en zorg
aan Herman en ons.

Marie Mullink-Jansen

Carla en Henk
Damon

Yvonne en  Tonnie
Jordi, Youri

De Boonk 25
7251 BS Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condole-
ren donderdag 30 november van 19.00 - 19.30 uur
in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrij-
dag 1 december om 10.30 uur in de R.K. Christus
Koning, Het Jebbink 8 te Vorden.

Aansluitend vindt om 12.30 uur de crematieplech-
tigheid plaats in crematorium Slangenburg, Nut-
selaer 4 te Doetinchem.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer van het crematorium.

Tijdens de kerkdienst en de crematieplechtigheid is
er een doventolk aanwezig.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

In plaats van kaarten

Op zondag 3 december 2006 zijn wij 25 jaar
getrouwd.

Jan Bouwmeester
en
Janny Bouwmeester-Eggink

Als U ons hiermee wilt feliciteren bent U van harte
welkom op onze receptie zondag 3 december a.s.
van 15.00 - 18.00 uur in zaal ‘De Keizerskroon’,
Dorpsstraat 15 te Ruurlo.

Beumersteeg 6
7261 LB  Ruurlo



JUUSTUM
Dit jaar zal de band Juustum de spits
afbijten, van het Kolde Karmis muziek
weekend op 22 en 23 december, op
vrijdagavond 'geet Vorden plat!' met
met allerlei dialect rock muziek van
bands uit Vorden en omgeving. Dialec-
trockband Juustum is eind 2001 ont-
staan toen Niels en Martijn een beetje
mee begonnen te jengelen op num-
mers van Normaal en de Spitfires. Dit
gebeurde toen nog bij Niels z'n ouders
waar Niels een oefen ruimte had. Niels
had net een paar bandjes versleten en
zag Martijn op vrijwilligers feest met
grote stokken op een olie vat timme-
ren. Al gauw begonnen ze er schik in
te krijgen en werd er verder gezocht
om de band compleet te maken. Roald
werd gevraagd om te toetsen en ook
niet veel later kwam Erik de band ver-
sterken met zijn jankplanke.

Begin september 2002 kwam Peter de
band versterken en werd de band-
naam Juustum bedacht en werd de
nieuwe oefen ruimte in gebruik geno-
men. Na een 7 tal optredens in 2003
kwam zangeres Els bij de band na een
gastoptreden bij Juustum op het Kra-
nenburgs Carnaval in 2004. Onder-
hand begon Erik met het schrijven
van teksten en niet veel later schreef
hij ook de muziek er bij. Halverwege
2005 stopte Roald wegens ziekte met
de band en werd Franc van het inter-
net geplukt. Deze computer virtuoos
bleek niet alleen gitaar te kunnen spe-
len maar ook handig te wezen met in-
ternet sites in elkaar te knutselen.
Naast eigen nummers speelt Juustum
ook covers maar dan allemaal voor-
zien van een eigen tekst. De muziek-
stijl loopt uiteen van rock, blues, naar
nummers met een lekker feestgehalte.
Hoe smEk oe dEn?
Peter Hummelink (zang), Els Humme-
link (zang), Niels Groot Jebbink (bas),
Franc ten Holder (gitaar), Erik Dim-
mendaal (gitaar), Martijn Dimmen-
daal (drums)

OP DRIFT
"Op Drift" is een dialect-rockband met
de nadruk op het achterhoekse dia-
lect. Ze spelen zelfgeschreven num-
mers op eigen composities. De onder-
werpen van de nummers gaan over de
dingen van alledag. Van de makelaar,
de koelkaste, noadost tot de container
blues. Op Drift was 10 jaar lang een
protestband, die zelfs op het Malieveld
in Den Haag is opgekomen voor het
wel en wee van de 'Boer'. Na de cd
'Moeder natuur' en de protest cd 'Wij
zijn het zat' en vele optredens door het
hele land had Op Drift de protestacties
wel even gehad. Na een rust van 2 jaar
staken bandlid en frontman Wim
Woestenenk en Johny Addink de kop-
pen weer bij elkaar en bedachten een
andere formule voor Op Drift. Samen
met 2 nieuwe bandleden hebben zij
Op Drift gemaakt zoals het nu is. Wel
een dialect-rockband maar geen boe-
renprotest meer. Op Drift is weer Op-
drift ... 
Er worden vele nummers geschreven.
Samen met enkele oude krakers ont-
staat er een aanstekelijk repertoire

met o.a. rock 'n roll, blues, rock en reg-
gae. Inmiddels heeft Op Drift net hun
3e cd uitgebracht en ze spelen op vol-
le kracht. En bij ieder optreden vragen
ze zich af:………. 'He-j d'r zin an?!'
Op Drift bestaat uit 4 heren te weten:
Wim (zang, tekst en gitaar), Stef (zang,
tekst en gitaar),Johny (Zang en
drums),Hans (bas).

DAT DOE'W
Vier kameraden die elkaar kenden
van de vele bezoekjes aan concerten
van hun favoriete boeren-rockbands,
kregen zo rond November 2001 het
idee om het zelf maar eens te gaan
doen.Ze zijn toen met zijn vieren naar
een muziekzaak gegaan en hebben
wat instrumentjes gekocht en zijn
toen een oefenhok ingedoken om te
gaan oefenen,want geen van allen had
enige ervaring op muziek gebied. Na
een nummertje te hebben geoefend,
vonden ze het coveren van bands
maar niks omdat ze geen notensche-
ma's uit het hoofd wilden leren maar
beter iets zelf konden verzinnen wat
niet al te moeilijk was. Drie maanden
daarna hadden ze hun eerste optre-
den in het voorprogramma van een
van hun voorbeelden,ze konden toen
net 8 nummertjes spelen,dat zelfde
jaar hebben ze bijna elke week wel er-
gens gestaan en zelf ook wat dingen
georganiseerd. De komende jaren
werd het alleen maar drukker en
drukker en steeds grotere optredens
zoals het Normaal weekend in Henge-
lo,voorprogramma's van grote bands ,
festivals en radio. Na 4 jaar lang optre-
den werd het tijd voor hun eerste cd
en daar zijn ze tot op de dag van van-
daag nog keihard mee aan het werk.
Willem "Wibo" Booltink (gitaar), Den-
nis "Buitelaar" Buiting (zang, gitaar),
Renè "Sliekhuus" Slijkhuis (tekst, bas),
Matthieu "Striekie" Strijk (drums).

Zaterdag 23 december
FUELL
Als opener van de Kolde Karmis zal Fu-
ell het vuurtje opstoken, en de brand-
stof voor de eerste meters verzorgen.
Fuell is een viermansformatie met als
standplaats Vierakker. Na een tijdje te
hebben doorgebracht op de kronkeli-
ge paden der muziek, is Fuell weer he-
lemaal op het rechte Rock 'n Roll pad.
Na een aantal mutaties is de band
weer op volle oorlogssterkte en wil dit
graag aan zoveel mogelijk mensen la-
ten horen. Door de personele wisselin-
gen heeft er ook een kleine koerswijzi-
ging plaatsgehad in het repertoire. De
nadruk ligt tegenwoordig op jaren ze-
ventig Rock 'n Roll en Blues, waarbij
een uitstapje naar iets ouder of recen-
ter werk niet wordt geschuwd. Fuell
speelt o.a. covers van Herman Brood,
The Doors, Deep Purple, Golden Ear-
ring, Thin Lizzy, Pink Floyd, Led Zeppe-
lin, Neil Young, Jimmy Hendrix,
ACDC, ZZ Top, Status Quo, Iggy Pop,
The Kinks en Stevie Ray Vaughan. Kom
het vooral op de Kolde Karmis live
meemaken, want het knallen is Fuell
zeker niet verleerd, wat heet… Maar-
ten Strijker (zang), Bas Besseling (gii-
taar), William Besseling (drums en
zang), Ivo Eijkelkamp (basgitaar). 

BEECKLAND BOULEVARD
Bezetting: Ron  Bastiaan Net,  Floor
Kraayvanger,  Judith Brink,  Gertjan
ten Wolde,  Marja Westervoorde, Dirk
Geurtz.. Beeckland Boulevard opent
de 'Kolde Karmis' met een spetterend
optreden op 15 december in de tent bij
de ijsbaan. Zoals de naam doet ver-
moeden bestaat de zeskoppige band
uit muzikanten die werkzaam zijn op
school 't Beeckland. Het is ooit 10 jaar
geleden  begonnen ter ondersteuning
van een jaarlijks theaterspektakel op
onze school voor VMBO. 

Het bewijs werd zo geleverd, dat ook
zeker onze VMBO leerlingen in staat
zijn een stevige musical neer te zetten.
Sindsdien is het een terugkerend ge-
beuren en wordt menig talent vier
jaar lang gekoesterd. Opvallend is dat
veel oud-leerlingen nu als zanger[es] of
muzikant actief zijn in andere band-
jes in en rond Vorden en ver daarbui-
ten. Van negen tot elf uur 's avond
stampen we stevige Rockmuziek uit
het Vordense Marktplein afgewisseld
met onderbuikgevoelige Rock-ballads.
Covers van: Lenny Kravitz; Anouk; Ga-
vin de Graw; Black Crowes; Susan Te-
deschi; Alannis Morisette; Krezip, She-
ryl Crow; Beth Hart etc. 

Ons motto is: wie het dan nog kold
hev moat gauw de karmis thus opzue-
ken. Ook zijn wij als Beeckland Boule-
vard te zien en zeker te horen op 23
december tijdens de muzikale afslui-
ting van de 'Kolde Karmis'.

"MAKKEN" VERZORGT AFSLUI-
TING KOLDE KERMIS 
De band Makken zal dit jaar de Kolde
Kermis op waardige wijze afsluiten.
De band met leden uit en van rondom
Vorden staat hierdoor voor de tweede
keer op dit evenement. De groep staat
te boek als "gelegenheidsband" omdat
veel van de bandleden ook nog andere
activiteiten hebben. Toch waren de
mannen al met enige regelmaat in de-
ze samenstelling te zien in Vorden. Bij-
voorbeeld op Koninginnedag bij Bak-
ker en op het Rock- Pop festival okto-
ber jongstleden bij De Herberg. 

Ook van deze gelegenheid zullen ze
dus gebruik maken om er weer een ge-
weldig spektakel van te maken.  Want
het temperament en het enthousias-
me waarmee deze band speelt doet de
temperatuur gelijk enkele graden stij-
gen. Voor het iedereen  uit Vorden en
verre omstreken is het dus eigenlijk
een must om hier bij te zijn. Want als
de laatste klanken van Makken weg-
drijven in de donkere nacht is ook de
Kolde Kermis afgelopen. En misschien
zeggen we dan allemaal wel: "We want
more"…….  

Repertoire: Het repertoire van Makken
laat zich niet zo gemakkelijk kenmer-
ken. Zo komen er nummers van "Pete
Seeger" en REM voorbij. Maar ook het
stevigere werk van bij voorbeeld "The
Rolling Stones" wordt niet geschuwd. 

Het is kortom een brede mix van aller-
lei muziekstijlen waarin de bijzondere
kenmerken van bijvoorbeeld de accor-
deon, de lap- steel de mandoline en de
piano mooi naar voren komen.

Muziek Kolde Karmis

Bezetting band Makken: Arjan Klein Geltink: (Gitaren, mondharmonica en zang), Stef
Woestenenk: (Gitaren, dobro, lap- steel, mandoline en zang), Ivo Eykelkamp: (Bas), André
Jimmink: (Drums), Alwin Zwaan: (Piano), Erik Knoef: (Accordeon, gitaar, mondharmonica).

ACCENT OP VOLKSKUNST
Er zijn kerstgroepen in vele stijlen en
maten. Traditionele groepen, opge-
bouwd rond een stal met een aantal fi-
guren, mini-groepjes, verwerkt in een
luciferdoosje, folkloristische groepen
of een prachtig vormgegeven kunst-
werk. Mevrouw Tim Bottema uit Bilt-
hoven die dit jaar haar collectie toont,
verzamelt al zo'n jaar of tien kerst-
groepen die vooral mogen worden ge-
rekend tot de volkskunst. In haar col-
lectie zijn dan ook veel van deze vaak

naleve uitbeeldingen van het kerstge-
beuren te vinden. Kerstgroepen die ze
tijdens vakantiereizen of speurend in
Derde Wereld-winkels heeft ontdekt.
Ze ontroeren door de manier waarop
overal in de wereld de geboorte van
Christus wordt uitgebeeld. 

OPENINGSTIJDEN
De tijdelijke tentoonstelling 'Kerst op
de Kranenburg' is open op de volgende
data: vr 8, za 9 en zo 10 december  op
vr 15, za 16 en zo 17 december, op vr
22,  za 23 en zo 24  december (niet op
ma 25 december) en op di 26, wo 27,
do 28,  vr 29, za 30 en zo 31 december
2006. Steeds van 11 uur tot 17 uur.
Groepen zijn welkom in de periode
vanaf 8 tot en met 31 december 2006,
dus ook op dagen dat het museum
normaal niet open is. De toegangsprij-
zen zijn bijzonder laag. De opbrengst
van de entreeprijzen is geheel be-
stemd voor de instandhouding van de
kerk. Het musem is gevestigd in de An-
toniuskerk, Ruurloseweg 101, Kranen-
burg te Vorden. Informatie, tevens re-
serveringen van groepen, kunt u krij-
gen bij het VVV kantoor te Vorden. Te-
lefoon 0575 553222. 
Raadpleeg ook onze website: 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

De vrijwilligers die zich het hele jaar
inzetten voor het museum en het be-
houd van de Antoniuskerk verwach-
ten in decembermaand weer enkele
duizenden bezoekers die op deze stijl-
volle manier 'Kerst op de Kranenburg'
willen vieren.

Vierhonderd kerststallen
in een kerkmuseum
Kranenburg, een fraai kerkdorp bij
Vorden, viert ook dit jaar weer op
uitbundige wijze Kerst. Daar zijn in
de decembermaand vierhonderd
kerstgroepen in al hun schoonheid
te bewonderen, kerstgroepen die
afkomstig zijn uit de hele wereld .
Het 'Museum voor Heiligenbeel-
den' gevestigd in de Antoniuskerk,
wordt daarvoor heel feestelijk in
kerststijl versierd en er wordt, nu al
voor de zevende keer, een unieke en
bonte verzameling kerststallen ge-
presenteerd met als thema 'Kerst
op de Kranenburg'. Hoe komt het
museum aan zo'n unieke verzame-
ling? Een collectie die bovendien
elk jaar weer helemaal anders is?
Dat dankt het museum aan de 'Ver-
eniging van Kerstgroepenverzame-
laars in Nederland'. Een groep
mensen die vaak een bijzonder gro-
te verzameling kerstgroepen heb-
ben aangelegd en die bereid zijn
deze in december in een passende
omgeving te tonen.

Inge de Bruijn, ambassadrice van de
stichting is dolenthousiast: “Alle klei-
ne beetjes helpen voor de kids, maar
dit zijn toch wel giga-bedragen. Echt
super voor KiKa en de kids”. Het be-
drag is bijeengebracht door bijdragen
van Achterhoekse ondernemers. Zij
hebben onderzoek naar kinderkanker

gesteund door een donatie te doen,
couverts te reserveren tijdens de Din-
nershow en producten beschikbaar te
stellen voor de veiling. De Dinnershow
heeft plaatsgevonden in de Nuon-
Lounge van vbv De Graafschap en is
opgeluisterd door spetterende optre-
dens van onder meer Sandra Vanreys
en De Knalpotten. 
Tijdens de veiling, onder leiding van
veilingmeester Lennard Kamps, is op-
vallend veel geld (500 euro) neergeteld
voor een oranje KiKa-shirt met een
persoonlijke boodschap van Inge de
Bruijn. Notaris Erik Oostrik ziet toe op
een juiste afhandeling van de donaties
voor het goede doel.

40.500 euro voor Stichting KiKa,
Kinderen Kankervrij
De Dinnershow voor Stichting KiKa
(Kinderen Kankervrij) is een groot
succes geworden. De organisatie,
bestaande uit het vakblad Oost-Gel-
derland Business en Business Club
De Graafschap, hebben aan het
eind van de avond 40.500 euro mo-
gen overhandigen aan KiKa.

In de winkel zijn diverse molenpro-
ducten te koop. Elke zaterdag is deze
molen te bezichtigen van 10.00-17.00
uur. De aankomende maanden de-
cember, januari en februari is de mo-
len korter open, namelijk van 10.00-
15.30 uur. Het is ook mogelijk op ande-
re dagen de molen te bezichtigen.

Maak hiervoor een afspraak met de
heer Knud Jensen, tel. (0313) 414175,
fam.jensen@hetnet.nl, de heer Geert
Buys tel. (0575) 452734 of de heer Dirk
Koopmans tel. (0575) 451344. 

Internetsite 
www.bronkhorstermolen.nl.

De Bronkhorster Molen

De Bronkhorster Molen is een werkende beltkorenmolen uit 1844 aan de
Spaensweertweg, tussen Bronkhorst en Steenderen.



Kurk-Parket-Planken-Laminaat
Nieuwe collectie verouderde vloeren

Tegen inlevering van deze bon 
bij aankoop vanaf € 50.00 onderhoudsmiddelen 

gratis woodboy te leen

www.naturozutphen.nl
Polsbroekpassage 42 7201 CA Zutphen

0575 - 518 442

IJSVERENIGING

VORDEN

VOORVERKOOP

IJSBAAN-ABONNEMENTEN

AAN DE IJSBAAN HET HOGE 41a te VORDEN 

ABONNEMENT 

€ 10,-- PER PERSOON 

WOENSDAG 29 NOVEMBER 14.00 uur t/m 16.00 uur. 

VRIJDAG 01 DECEMBER 19.00 uur t/m 20.30 uur. 

ZATERDAG 02 DECEMBER 11.00 uur t/m 14.00 uur. 

Voorverkoop abonnementen t/m 2 december 2006 

nadien tijdens geopende IJsbaan € 15,00 per persoon aan de kassa.

TEVENS IN- EN VERKOOP VAN SCHAATSEN 

Meer informatie 

www.ijsvereniging-vorden.nl 

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

Voorverkoop begin december

Legaal!
Legaal!

www.bouwmarkt-heijink.nl

Celebration Cracker
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BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN 
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

OR PU A !R !TYE
OR  PU A !R ! TYE

PRESENTEERTPRESENTEERT

LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

FEESTEN !FEESTEN !
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Crystal Dream

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

:

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:

passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies

en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals: � schoonmaken
� rechtzetten
� letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6
(Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

SPECULAAS-
VLAAI

KLEIN 

€ 6.45

GROOT 

€ 10.05

Voor het heerlijke
avondje 

diverse sint heerlijkheden
• gevuld speculaas
• speculaas
• amandelstaven
• marsepein in diverse
leuke figuurtjes

• chocoladeletters

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 27 november t/m 2 december.

ROOMBOTER
CROISSANTS

nu per stuk

€ 0.75

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00 - 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 - 17.00 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

HET TERUGVERDIENEN OP ENERGIE

BEGINT MET DOORDACHT ISOLEREN

heeft het volledige assortiment 
van de vijf topmerken in isolatie:
- THERMOLAN
- ROCKWOOL
- STYRODUR 
- ACTIS
- ISOVLAS
Absoluut dé ideale isolatie oplossing 
voor nieuwbouw en renovatie in:
STEEN - HOUT - STAAL

Aalsvoort 16,  7241 MA  Lochem

Tel. 0573-222333,  Fax 0573-222338
www. streekbouwmaterialen.nl 

Streek Lochem

Het juiste isolatiemateriaal voor:

- SPOUWMUREN 

- KELDERWANDEN 

- VLOEREN 

- BUITENGEVELS 

- PLAFONDS

- DAKCONSTRUCTIES

Extra koopavond 
voor Sinterklaas

Donderdag 30 nov. en
maandag 4 december
tot 21.00 uur

En natuurlijk de 
gebruikelijke vrijdagavond

verder zijn de 
winkels “gewoon” 
geopend

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Onze mooie 

LIJSTENCOLLECTIE
al gezien?

Kom naar Foto Willemien!

Dorpsstraat 20
7251 BB Vorden

Telefoon (0575) 55 28 12

GEVRAAGD : 

INPAKSTERS / INPAKKERS 

VOOR IN DE AVONDUREN EN / OF DE ZATERDAG

CONTACT: 0575 55 33 54
HANDELSWEG 2 VORDENwww.weulenkranenbarg.nl

Hét adres voor uw tuin!

Getrommelde stenen
Div. afmetingen en kleuren

€ 11,95/m2

Opruiming restantpartijen

Vanaf € 5,-/m2

Dé specialist in:
• Sierbestrating • Tuinhout • Tuinhuisjes
• Bielzen • Natuursteen • Tuinverlichting

Showtuin altijd geopend!

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



Yvonne Dammer die begin van het
jaar Moos en Ko uit de Burg. Gallee-
straat had overgenomen merkte dat
Moos en Ko eigenlijk al uit haar voe-
gen begon te barsten. De ruimte was
zeer beperkt. In de opstartfase ging
dat nog, maar nadat Aleike Abbink
met haar team er bijna twee jaar had
gedraaid, was het eigenlijk al tijd voor
uitbreiding. Helaas kon Aleike dit niet
zelf voortzetten i.v.m. lichamelijke
klachten. Toen Yvonne Dammer het
van Aleike had overgenomen kon zij
eerst eens wennen aan het idee een ei-
gen kinderkledingwinkel te hebben
en ook de ins en outs van een eigen
winkel leren. Yvonne Dammer, al lan-
ger zakenvrouw, zag dat de potentie
in Vorden zeker aanwezig was om uit
te breiden, maar er liep nog een con-
tract voor het pand aan de Burg. Gal-
leestraat. Na met zijn allen de schou-
ders eronder te hebben gezet kon van-
af 1 oktober Moos en Ko op de Zut-
phenseweg 1a gerealiseerd worden. 

Dat de naam Yvonne Jeugdmode is
blijven bestaan is omdat Yvonne Dam-
mer dat toch meer aansprak. Haar eer-
ste reactie was dan ook, "Mijn naam
staat er al op." Jammer dat daardoor
de naam Moos en Ko verdween, maar

het gezicht daarvan, Aleike, ging ge-
woon mee. Nu na een maand gedraaid
te hebben is het onder de meeste men-
sen al bekend, maar er zijn toch nog
mensen blij verrast als ze zien dat de
winkel weer open is. Het heeft een ge-
heel eigen uitstraling gekregen en de
collectie is een combinatie van Yvon-
ne Jeugdmode en Moos en Ko. Yvonne
van der Burg, gaat nog verder met
haar online winkel www.yvonne-
jeugdmode.nl

Ook daar tref je dezelfde merken en
ook andere merken aan. Zij wil zich
meer richten op merken die in Neder-
land nog niet te koop zijn. Italië, Span-
je en Portugal zijn de landen waar nog
heel veel te ontdekken valt. Zij is dus
druk Spaans en Italiaans aan het le-
ren. Zo hebben de drie vrouwen zich
sterk gemaakt voor een ding en alle
drie hebben zij, ook hier hun eigen
weg weer in gevonden. Loop eens bin-
nen aan de Zutphenseweg 1a, Yvonne
Dammer en haar verkoopteam heten
u van harte welkom. Surf ook eens
langs de winkel op het internet,
www.yvonnejeugdmode.nl, deze is 7
dagen per week en 24 uur per dag ge-
opend en daar zit het vertrouwde ge-
zicht van Yvonne van der Burg achter.

Yvonne modespeciaalzaak voor de Jeugd en Moos en Ko, 

vanaf oktober op 1 adres

He, zijn jullie weer open?

Nu een maand later, zucht Yvonne Dammer maar eens diep.  Ze heeft er
een hele drukke tijd op zitten. Nadat zij en Yvonne van der Burg het eens
waren geworden in september over de overname van de winkel aan de
Zutphenseweg 1a moest er in snel tempo van alles gedaan worden.

Van links naar rechts Yvonne,Akkemay,Linda en Clementine en onder Aleike

Op 9 december wordt er door Restau-
rant 't Olde Lettink in Vorden een
"Winter Fair" georganiseerd.  De "Win-
ter Fair" wordt binnen en buiten ge-
houden, in en om 't Olde Lettink en de
tegenover gelegen boerderij 't Biester-
veld. Het evenement zal een veelzijdig
en exclusief aanbod van diverse ex-
ploitanten worden met alle facetten
van het goede leven! 
Tijdens de "Winter Fair" presenteren
ca. 25 geselecteerde standhouders hun
producten en diensten. Zo kunt u bij-

voorbeeld advies krijgen van EGA Ne-
derland, met veel tips om wat kilo's
kwijt te raken (ook handig voor nà de
feestdagen).U kunt eens bekijken wat
er zoal in tekenatelier 't Kleine Veld ge-
maakt wordt en u tevens laten infor-
meren over het cursus aanbod. Ook
boerderij winkel "Den 4 Akker zal er
zijn, met allerlei verse heerlijkheden.
Dierenspeciaalzaak Kluvers met aller-
lei benodigdheden voor uw huisdie-
ren en natuurlijk "De sfeer van Jose-
phine" met prachtige laarzen en win-

terkleding, kerstbomen verkoop, Ach-
terhoeks Berkensap en nog veel meer!
Natuurlijk zullen ook wij ons uiterste
best doen om het u naar de zin te ma-
ken, met lekkere huisgemaakte win-
terse stamppotten met ambachtelijke
rookworst van onze slager en heerlijke
winterse drankjes zoals glühwein en
warme chocolademelk met slagroom.
Maar ook voor een kop lekkere koffie
of cappuccino kunt u bij ons in het ge-
zellige restaurant terecht. De "Winter
Fair" is van 11.00 tot 18.00 uur. 
Aansluitend organiseren wij vanaf
20.00 uur in Boerderij 't Biesterveld
het 2e "Olde Lettink Darttournooi" In-
schrijving kan vanaf heden. U kunt nu
ook alvast uw tafel voor de kerstdagen
reserveren. Voor informatie en reser-
veringen bel: 0575-554001 of kom bij
ons lang aan de Almenseweg 35a te
Vorden. Tot ziens bij 't Olde Lettink!!

"De Olde Lettink Winter Fair"

Wegdromen in een wonderlijke winterse wereld met flakkerend kaars-
licht, je handen warmend aan een glas hete glühwein of lekkere chocola-
de melk met slagroom, in een gezellig hoekje van ons sfeervolle restau-
rant. De geur van vers gemaakte erwtensoep en de behaaglijkheid en de
warmte van toen….Een aangenaam gevoel overvalt je, zoals de winter ooit
geweest moet zijn, zo is het nu bij "Restaurant 't Olde Lettink" binnen. Het
kan vriezen…… en het kan dooien…….. Koning winter klopt dit jaar onver-
wacht vroeg aan.

"De Olde Lettink"in winterse sferen

De huidige kerststal heeft in al die ja-
ren een heel ander uiterlijk gekregen,
toen in 1977 de eerste kerststal werd
gebouwd bestond deze nog uit een
kleine presentatie met enkele beel-
den. 

Nu meer dan 25 jaren later is er een
grootse kerststal van 4 bij 5 meter
breed en 5 meter hoog te zien, waarin
rond de tachtig beelden staan.

Bij het horen van kerststal denken we
meestal als eerste aan een stalletje, dat
daar ook een heel andere vorm aange-
geven kan worden is te zien in Steen-
deren.

Van houten balken, gaas en meters ju-
ten doek wordt in 3 weken tijd een le-

vendige berg opgebouwd. Het Maria-
altaar van 4,5 meter hoog wordt ge-
heel onder een berg gebouwd. In de
berg is een grot ontstaan waarin Jozef,
Maria en het kindje vertoeven. Rond
de grot is het een drukte van jewelste
met de herders en hun schapen wei-
den en de koningen die bij het kamp-
vuur bijkomen van hun lange reis. 

Hogerop de berg zien we een dorpje in
het licht van de ster. Het levendige ka-
rakter van de kerststal wordt gevormd
door meertjes en een luid klaterende
waterval.

OP DE VOLGENDE DATA IS DE
KERSTSTAL TE BEZICHTIGEN:

1e kerstdag 
25-12-2005 11.00-17.00 uur

2e kerstdag 
26-12-2005 11.30-17.00 uur

Nieuwjaar 
01-01-2006 13.00-17.00 uur

Tijdens de bezichtiging van de kerst-
stal zijn bouwers aanwezig die u alles
kunnen vertellen over de kerststal.

Kerststal in R.-K. kerk 
te Steenderen
Ook dit jaar is de kerststal in de St.
Willibrorduskerk te Steenderen te
bezichtigen. Een initiatief van Wij-
len pastoor Rigter is met veel en-
thousiasme voortgezet door de
misdienaargroep. Dit enthousias-
me wordt benadrukt door de jaar-
lijkse hulp van oud misdienaars en
sinds kort helpen de kosters ook
een handje mee.

Ruurlo zal als eerste de spits afbijten
en een midwinterhoornwandeling or-
ganiseren op zondag 3 december. Er
zijn dit jaar drie wandelingen uitge-
zet; een route van 6 km, 12 km en 18
km. De looptijd is ca. 3 - 5 uur, inclu-
sief bezoek doolhof en de bezichtiging

van de Cactus-Oase.  Het is een schitte-
rende wandeling door de bossen van
Ruurlo. Verspreid over de route staan
de Midwinterhoornbloazers opge-
steld. Afwisselend in het landschap en
op markante punten beoefenen de
bloasers hun hobby (in de nabijheid
van een vuurkorf, die voor de nodige
warmte zorgt). Door het luisteren naar
het geluid van de midwinterhoorns
kan de route gevolgd worden. De Mid-
winterhoornbloazers zijn altijd bereid
uitleg te geven aan deze speciaal in de
winter gehouden folklore. Hun ver-
haal over de traditionele achtergrond
van de midwinterhoorn zal voor me-
nigeen boeiend zijn. In de route zijn
een aantal bezienswaardigheden op-
genomen.
- Zo zal er bij "Pannekoekboerderij De
Heikamp" een demonstratie Midwin-
terhoorn maken gegeven worden. Bo-
vendien krijgen de deelnemers aan de
tocht de kans om ook eens op zo'n
hoorn te blazen.
- Het Familiebedrijf Park Cactus Oas
kan bezichtigd  worden: *Een uniek
stukje woestijn van 6000m2 onder
glas met 2500 verschillende soorten
onbeschrijfbare, soms bizarre plan-
ten; * Vogelpark; * Tentoonstelling
oude landbouwwerktuigen van "Old
Reurle"; * Presentatie streekgerechten
VSA (Ver. Streekproducten Achterhoek-
Liemers); * Exposanten en live-muziek.
- Staatsbosbeheer zorgt er voor dat de
doolhof voor de midwinterhoornwan-
delaars deze dag geopend is.

De Doollhof in Ruurlo heeft een op-
pervlakte van bijna 1 ha en is daarmee
de grootste heggendoolhof ter wereld.

De lengte van de paden is maar liefst
1188 meter. In het midden van de
doolhof staat een toren van waaruit u
een prachtig uitzicht heeft over de
doolhof.

Op de toren zullen de midwinter-
hoornblazers hun tonen laten horen.
Het geluid van de blazers zullen u me-
de helpen het middelpunt te vinden.

"ZOEK DE 7-SPRONG SCHATKIST
IN DE DOOLHOF"
De VVV Ruurlo heeft de originele
schatkist uit de tv-serie van de 7-
sprong in de doolhof verstopt.

De route is mede mogelijk gemaakt
door samenwerking van:
- Staatsbosbeheer. De wandelaars zul-

len deze dag o.a. te gast zijn in het
gebied van Staatsbosbeheer, zij zal
deze dag uitgebreide informatie ver-
strekken.

- Buurtvereniging De Bruil e.o. Zij
zijn betrokken bij de organisatie en
verzorgen o.a. de koek en zopie ten-
ten.

- De Midwinterhoornbloazers uit
Ruurlo en omgeving.

- VVV Ruurlo
- Cactusoase van Anny en Bert van

der Meer
- Pannekoekboerderij De Heikamp

De deelnameprijs is inclusief de be-
zichtigingen en consumptie onder-
weg. De kaarten zijn te koop aan de
start bij "De Heikamp".
Inlichtingen VVV Ruurlo Kerkplein 18,
7261 AZ Ruurlo. (tel. 0573 453926)
E-mail: info@vvvruurlo.nl

Reurlse midwinterhoornwandeling 2006
Een sfeervol evenement voor jong en oud

Op zondag 3 december wordt in
Ruurlo de inmiddels bekende
Reurlse Midwinterhoorn Wande-
ling georganiseerd. Dit evenement
keert ieder jaar terug op de 1e ad-
vent. De wandeling start bij de
"Pannekoekboerderij De Heikamp"
aan de Hengeloseweg 2 te Ruurlo.
Vanaf de 1e advent mogen de Mid-
winterhoorns geblazen worden. In
de maanden december en januari
zal men op meerdere plekken in de
Achterhoek en Twente de tonen
van de Midwinterhoorns kunnen
horen. Op de midwinterhoorn
wordt geblazen tot Driekoningen
op 6 januari. Niet voor niets noem-
de men deze hoorn de Midwinter-
hoorn. Blazen na 6 januari geldt
als taboe.
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Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28

7255AC Hengelo Gld.

Tel.: 0575-461010  Fax: 0575-461070

E-mail: info@apotheekhengelo.nl

APOTHEEK
HENGELO

is speciaal geopend op 

zaterdag 23 december 
van 10.00-16.00 uur.

Let op onze 
CADEAUTIPS

voor de decembermaand! 
Zie hiervoor onze folder

bij deze Contact!

Hotel Bakker 
Café Restaurant “De Herberg” 

  Bistro “De Rotonde” 
Restaurant “’t Olde Lettink”

Sint zat te denken……. 

Hmmm… schenken….. 

Ehhhh...kadootje in de schoen…… 

Wat zal ik dìt jaar nu eens doen?! 

We laten u nog even in het ongewis…

Misschien krijgt u wel een passepartout voor 

het tentfeest op de …    

KOLDE KARMIS!!

Op 22 en 23 december organise-
ren wij voor de 2e maal het

KOLDE KARMIS  
TENTFEEST!!

Het gezelligste midwinter feest 
van de achterhoek. 

Kaarten zijn nu in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij; 

De Herberg en ’t Olde Lettink 
0575-552243      -    0575-554001  

Vrijdagavond  7,50 

Zaterdagavond 10,- 

Passepartout 15,- 

Hotel Bakker
Café Restaurant “De Herberg”

Bistro “De Rotonde”
Restaurant “‘t Olde Lettink”

Telefoon (0575) 46 43 68

 KOELE WINTER, 
          COOLE KLEUREN

AP EGGINK
SCHILDERWERKEN

schilderen
behangen
wandafwerking

Ook in de winter 

blijft Ap Eggink

verfrissend!

VOOR EERLIJK VAKWERK BINNEN EN
BUITEN GAAT U NAAR AP EGGINK

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

Ook voor al uw balkonwerk!

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

Wanneer:
vrijdag 8 t/m zondag 10 december 2006

Openingstijden:
11.00 - 18.00 uur

Entree:
€ 9,00, kinderen tot 12 jaar € 4,00

Informatie:
0575 - 55 06 84

Adres:
Kasteel Vorden
de Horsterkamp 8
Vorden

www.kasteelvorden.nl
info@kasteelvorden.nl

KERSTFAIR
OP

KASTEEL
VORDEN

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.bouwmarkt-heijink.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Open dagen
bij Bloembinderij

De Elzentuin 
Vrijdag 1 december 10.00 - 17.00 uur.
Zaterdag 2 december 10.00 - 17.00 uur.
Zondag 3 december 10.00 - 17.00 uur.

Locatie: Ruurloseweg 116, Vorden.

Ideeën voor sfeervolle kerstdecoraties, 
bloemschikart, kerstversieringen enz.

Graag tot ziens.

Gerda Kamperman-ten Arve
Telefoon 0575 - 55 68 04

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



Zaterdag 16 december staat geheel in
het teken van de inmiddels vermaarde
Vordense Kerstmarkt waar jong en
oud zich tegoed doen aan de vele, ge-
zellige kerstkramen met natuurlijk
gluhwein, oliebollen, chocolademelk
enz.. De gehele dag zullen er demon-
straties zijn en is er een diversiteit aan
muzikale optredens. Hoogetpunt zal
een optreden van de Sgt. Wilson Army
Show zijn die met de Sgt. Wilson
Christmas Show vele harten sneller
zal doen kloppen. In de tent en horeca-
gelegenheden is er die dag ook volop
aan lekkere hapjes en drankjes.

Zondag 17 december zal de tent vanaf
12.00 uur weer op zijn kop staan, er is
dan namelijk fruhshoppen  met de
Knollentrekkers. Gezien de nu al vele
positieve reacties belooft dit bij voor-
baat een gezellige morgen / middag te
worden

Maandag 18 december beginnen de
eerste ijshockeywedstrijden voor de

jeugd o.l.v. Free Wheel, opgave hiervan
is nog steeds mogelijk, De wedstrijden
zullen de gehele periode van de kerst-
markt plaatsvinden. informeer bij
Free Wheel of houd het programma in
de Kolde Karmis krant bij de hand. 's
Avonds staat in het teken van een heus
wijn- en hapjespreuvenement, ook
hiervan is opgave mogelijk bij Bistro
de Rotonde in Vorden. De rest van de
week is het natuurlijk elke dag
schaatsweer, apres ski in de tent, mu-
ziek karaoke enz.

In het weekend van 22 en 23 decem-
ber zal er in een speciaal daarvoor ge-
plaatste (grote) feesttent een groot mu-
ziekspektakel plaatsvinden, georgani-
seerd door de gezamenlijke Vordense
Horeca zullen onder het motto "Vor-
den geet Plat" diverse bands en arties-
te optreden. Het complete programma
en de voorverkoopadressen zijn te le-
zen in de Kolde Karmis krant welke op
14 december huis aan huis zal ver-
schijnen. Geurende de gehele periode
van de Vordense Kolde Karmis zullen
er op de ijsbaan diverse activiteiten en
demonstratie zijn van o.m ijshockey,
kunstschaatsen, kinderspelmiddag,
disco en….? Wellicht nog een aantal
extra verassingen! Tevens zullen er
voor de sponsoren (20 dec.) en voor de
vrijwilligers (28 dec.) ook een gezellige
avond worden georganiseerd. Wilt u
zich nog aanmelden als sponsor of
vrijwilliger? neem dan contact op met
Angelique Sueters op 553566.

Programma Kolde Karmis
zo goed als afgerond
De Kolde Karmis in Vorden, welke
dit jaar wordt gehouden van 15 tot
en met 29 december, heeft haar
programma zo goed als rond. Vrij-
dag 15 december zal de burger-
meester om 17.00 uur de ijsbaan en
de apres-ski tent openen. Dit zal
muzikaal worden ondersteund
door een dweilorkest en zal 's
avonds in de tent naast de ijsbaan
Beeckland Boulevard optreden.

De oproep die het dekenaat deed uit-
gaan naar alle parochies werd opge-
pikt door de Commissie Identiteit en
Levensbeschouwing van de intercon-
fessionele basisschool in Wichmond.
Het resultaat was dat onder leiding
van juf Conny en meester Jan een pre-
sentatie van een uur en een kwartier
aan de bejaarden van de Wehme werd
voorgeschoteld, waarvan de bewoners

en het personeel nú nóg een beetje
duizelen. De voorstelling, die de leer-
lingen verzorgden bestond uit een
mengeling van circus, revue en zang
en dans. Begonnen werd met trompet-
geschal. Daarna werden door enkele
leerlingen met keyboard, klarinet, en
schuiftrompet liedjes gespeeld. Verder
waren er play-back-, countrydance-,
streetdance-, gymnastiek-, acrobatiek-,
goochel-, en eénwieler-acts te zien.
Ook hadden de leerlingen thuis, sa-
men met hun ouders, lekkere koek en
cake gebakken en als tractatie mee
naar Vorden genomen. Zowel de men-
sen van de Wehme als ouders, leer-
krachten en leerlingen van "De Garve"
kijken met voldoening op het evene-
ment terug.

Wervelende "diacon-action"
door groep 7/8 van de Garve in de Wehme!
Afgelopen donderdag kwamen 26
leerlingen van groep 7/8 van basis-
school "De Garve" uit Wichmond
om half 10 's ochtends naar de
Wehme. Dit alles in het kader van
DIACON-ACTION. Doe eens "zo
maar" wat goeds voor een ander
met je groep.

GOEDE TIJDEN BERKELDUIKERS
Afgelopen zaterdag werd in zwembad
de Beemd in Lochem de 2e wedstrijd
uit de landelijke verenigingscompeti-
tie 1e district gezwommen. De selectie
leden van de Berkelduikers moesten
veel starts maken (68x individueel en
5x estafetteploeg) en toch werd er
door het gehele team bijzonder goed
gezwommen. Sommige zwemmers la-
gen die dag voor de 3e keer in het wa-
ter ('s morgen training, begin van de
middag trainingswedstrijd te Lichten-
voorde en deze wedstrijd aan het ein-
de van de middag). Ook deze middag
werden er weer vele persoonlijke re-
cord verbeterd (25x) waarmee ook vele
malen een podium plaats werd be-
reikt. De estafetteploegen waren ook
weer in goeden doen, van de 5 starts
werd 4 keer bij de eerste 3 gezwom-
men. Opmerkelijke prestaties werden
er geleverd door Han Nijland, Marieke
ten Have, Carmen Seesing, Daan Nij-
land en Hidde Ottens door hun PR
weer scherper te stellen.

De volgende wedstrijd uit de vereni-
gingscompetitie zal plaats vinden op
13 januari in Almelo.

1e plaatsen waren er voor:
Sanne ten Have: 200m. wisselslag
Carmen Degenaars: 100m. vlinderslag
Daan Nijland: 50m. rugslag, 50m. vrij-
eslag en 100m. wisselslag
Merel Wilgenhof: 100m. wisselslag
Milou Tjoonk: 100m. schoolslag
Luuk Nijland: 50m. vrijeslag
Estafettepl. Heren: 4x 50m. wisselslag
Estafetteploeg Mix: 4x 50m. vrijeslag

2e plaatsen waren er voor:
Han Nijland: 200m.rugslag
Sanne ten Have: 200m. rugslag, 100m.
schoolslag en 200m. vrijeslag
Berjan Ebbekink: 100m. rugslag en
100m. vrijeslag
Carmen Seesing: 100m. schoolslag
Merel Wilgenhof: 50m. vrijeslag
Niels Tjoonk: 50m. vrijeslag en 100m.
wisselslag

3e plaatsen waren er voor:
Rik Lok: 100m. schoolslag
Daan Nijland: 100m. rugslag
Anne-Carlijn Bakker: 50m. vrijeslag en
100m. wisselslag
Luuk Nijland: 50m. vrijeslag
Estafetteploeg Heren: 4x 100m. vrij-
eslag
Estafetteploeg Mix: 4x 50m. vrijeslag.

FANTASTISCHE OEFENSTRIJD
BERKELDUIKERS
Tijdens de zwemwedstrijd Minioren
Opstap deel 2 in Lichtenvoorde afgelo-
pen zaterdag, waaraan de Berkeldui-
kers uit Lochem hebben deel geno-
men, zijn weer vele records gesneu-
veld. Ondanks dat het een oefenwed-
strijd was had de jeugdselectie er
enorm veel zin in om het nieuw aan-
geleerde in de praktijk te brengen.
Vooral de nieuwe lichting Loes van der
Linden, Thomas Luchies, Jeffrey Hoen-
tjen, Emiel Eising, Martijn Cai, Tim
Nijman, Irjan Brummelman, Justin
Boers, Frank Haijtink en Nick Bongers
verdienen een groot compliment door
hun eerste 100m. afstanden boven ver-
wachting goed te zwemmen. Opmer-
kelijke pr's waren er voor : Marlou
Boers 200 wissel (8 sec.), Daan Nijland
200 wissel (9 sec.), Marlieke Scholten
100 wissel (9 sec.), Lianne ten Have 200
wissel (17 sec. sneller), Sander Wissink
200 wissel (20 sec.), Bernice Jager 100
wissel (12 sec.) en 100 vrije slag (9 sec.),
Lisanne Rietman 100 wissel (11 sec.) en
100 vrije slag (9 sec.), Hidde Ottens 100
vrije slag (7 sec.), Lotte Eising 100 vrije
slag (7 sec.), Milou Tjoonk 100 rugslag
(8 sec.) en 100 vrije slag (10 sec.).

Z w e m m e n

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.

NOVEMBER
28 Passage Lezing over Alcohol
29 HVG Linde Sinterklaasavond
29 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
29 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

PLANETEN
De planeet Saturnus met het ringen-
systeem komt steeds vroeger op en is
al voor middernacht in het oosten te
zien, vanaf ca 10 december is de grote
planeet Jupiter in het zuidoosten te
vinden. Op 25 december tussen 19 en
21 uur staat Uranus, de gekantelde
planeet boven de maan.

GAS DOOR VULKANISME OP HET
MAANOPPERVLAK
Mineralogische waarnemingen van de
Amerikaanse ruimtesonde Clementi-
ne hebben nu gebieden aangetoond
waar de oude toplaag van het maan-

oppervlak hooguit een paar miljoen
jaar geleden van onderen af is wegge-
blazen. Nu heden ten dage vertoont de
maan wellicht nog steeds op kleine
schaal vulkanische activiteit. Dit
schrijven Amerikaanse onderzoekers. 

De maan is vol op vijf december en op
27 december eerste kwartier.

VALLENDE STERREN
Het maximum aan vallende sterren
doet zich voor op 14 december, helaas
overdag. In uitzonderlijke gevallen is
dit te zien, eens in een mensenleven.
Kijk ook de avond er voor en er na. De
maan gaat na middernacht onder en
zal dan niet meer storen.

In december is  sterrenwacht Phoenix
, Vordenseweg 6 te Lochem, voor iede-
re belangstellende geopend op  zater-
dagavondavond. Aanvang van het pro-
gramma voor jong en oud ,ca 20 u en
duurt tot ca 22.30 u. 

De telescopen worden zomogelijk, als
de bewolking meewerkt, op de ster-
renhemel gericht. Voor groepen zijn
andere dagen mogelijk na afspraak.
Inlichtingen tel. (0573) 25 49 40.

De sterrenhemel in december
De Orionnevel is een zeer bekend
grote interstellaire wolk van gas en
stof in het sterrenbeeld Orion. Het
is een nevel die in een donkere
nacht goed met het blote oog is te
zien als een wazig vlekje net onder
de drie gordelsterren van Orion.
Deze nevel staat op 1600 lichtjaar
van ons vandaan en staat in het
zuidoosten. Links daaronder de
helderste ster Sirius op 9 lichtjaar
afstand. De Orionnevel is een ge-
bied aan de sterrenhemel waar
sterren  worden gevormd.

UITSLAGEN FLASH
De afgelopen week kwamen er drie
teams van Flash in actie.

MIXED TEAM
Flash speelde een goede wedstrijd te-
gen Wehl. Alle enkelspelen werden ge-
wonnen, al waren daar twee drieset-
ters bij. De herendubbel ging verloren
en de damesdubbel werd wederom in
drie sets gewonnen. Beide mixed dub-
bels werden ook gewonnen. De laatste
door Marian Hulshof en Robert Kater
ook in drie sets. Al met al dus best
spannend al doet de uitslag anders
vermoeden. Flash - Wehl: 7-1 

HERENTEAM
Het herenteam speelde tegen Babo
(Borculo). Het was de eerste keer dat zij
daar tegen moesten spelen. Met twee
invallers erbij werd er goed gespeeld.
Na de eerste vier enkel partijen ston-
den Flash met 3-1 voor. Het dubbelspel
van Robert Kater en Niels Lijftogt werd
in drie sets gewonnen. Dus het gelijke
spel was reeds binnen. Theo Huntink
en Vincent van Hal wonnen hun dub-
belspel ook. De laatste twee dubbel-
wedstrijden leverden geen problemen
meer op. Babo - Flash: 1-7

JEUGDTEAM
Het jeugdteam had een thuiswedstrijd
tegen Varsseveld. Vera Velhorst speel-
de mee. Het was haar tweede competi-

B a d m i n t o n

Uitslag beker;
Dash D1 - Longa '59 D3: 1-3
Dash MB1 - Vios Eefde MA: 3-0

Vrijdag 24 november
Harfsen D2 - Dash D4: 0-4

Zaterdag 25 november
Dijkman/WSV MB1 - Dash MB2: 1-3
Vollverijs MC1 - Dash MC1: 1-3
Harfsen D1 - Dash D3: 4-0
Dynamo Neede D1 - Dash D1: 0-4
Dash MB1 - Tornado Laren MB1: 4-0
Dash D5 - Alfun/Focus D4: 3-1
Dash H2 - Longa'59 H5: 1-3
Dash D6 - Victoria D5: 3-1
Dash H1 - DOC Stap Orion H4: 1-3

Zaterdag 2 december
10.00 Dash JC1 - Dash JC1
12.30 Brevolk MC2 - Dash MC2
12.30 Longa'59 MB2 - Dash MB1
13.30 Reflex H4 - Dash H2
16.30 Avanti D1 - Dash D3
17.30 ASV D1 - Dash D5
11.30 Dash circ. 2 - Gorssel 1
11.30 Dash circ. 3 - Tornado 2

Vo l l e y b a l

Afgelopen weekend vond de tweede
pony-dressuurselectie voor de indoor
regiokampioenschappen plaats in
Gorssel. Slechts twee ruiters van PC De
Graafschap wisten zich in de prijzen
te rijden. In de klasse L1-DE was het Se-
bastiaan Hamer met zijn pony Sunshi-
ne of Toys die met 188 punten eindig-
de op de derde plaats. Lian Nijenhuis
met haar pony Ypsilon kwam uit in de
klasse L2-DE. Zij behaalde hier een
tweede plaats met 196 punten.

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

In dit 5x 25m. banen tellende zwem-
bad werd "inzwemmen" groot deels in-
gevuld met bommetjes doen waarbij
het publiek, dat gezellig dicht op het
bad zat, een koude douche bezorgd
kon worden. Het was een leuke wed-
strijd met een aantal nieuwe recrean-
ten zoals Aline Bosch en Ronja van der
Roest. Ze hebben allen een fantasti-
sche strijd laten zien die gezien de

daguitslag erg spannend was. Van de
25 gemaakte individuele starts eindig-
den er maar liefst 18 met een verbete-
ring van hun PR. Opmerkelijke presta-
ties op deze zondag middag werden er
geleverd door Tessel Ottens en Janiek
Sturris, zij verbeterden hun pr met ve-
le seconden. Ook op de afsluitende
Zweedse estafette (8x25m vrije slag)
werd door deze jeugdige Berkelduiker-
tjes veel strijd geleverd waarbij een pri-
ma derde plaats behaald werd.

DE PUNTEN WERDEN DEZE 
MIDDAG ALS VOLGT VERDEELD:
1e Proteus uit Twello 93 punten
2e De Spreng uit Brummen 92 punten
3e de Berkelduikers uit Lochem 68
punten
4e ABS uit Bathmen en Twenhaars-
veld uit Holten 67 punten.

Douche van
Berkelduikertjes
Afgelopen zondagmiddag werd de
tweede recreatieve jeugd zwem-
wedstrijd van het seizoen 2006-
2007 georganiseerd waarbij "de
Berkelduikers" uit Lochem present
waren. Deze wedstrijd in het kader
van de 5-kamp werd georganiseerd
door zwemvereniging "de Spreng"
uit Brummen, in hun kleine maar
gezellige zwembad.

De viering is opgebouwd rond vijf Psal-
men welke telkens worden ingeleid en
afgesloten met een korte antifoon.

Centraal staat altijd de lofzang van
Maria, het Magnificat en de Advents-
hymne Creator Alme Siderum. De Ves-
pers eindigt met het zingen van het
bekende Rorate Caeli. 
De alsmaar groeiende belangstelling
voor deze viering is voor vele bezoe-
kers een moment van rust en inspira-
tie en dikwijls een hernieuwde kennis-
making met de innerlijke schoonheid
van het gregoriaans. De Vespers zijn
op zondag 3-10-17 en 24 december en
beginnen steeds om 17.00 uur. Duide-
lijke tekstboekjes met vertalingen zor-
gen ervoor dat deze vieringen goed
kunnen worden gevolgd.

Gregoriaanse Adventsvespers in

St. Janskerk van Zutphen
In de verstilde ruimte van de
prachtig gerestaureerde St. Jans-
kerk in Zutphen verzorgt het Gre-
goriaans Getijdenkoor ook dit jaar
weer de Latijnse Vespers op de vier
zondagen van de Advent als voor-
bereiding op het Hoogfeest van
Kerstmis. De Vespers is een van de
dagelijkse Getijdenvieringen bij
het overgaan van de dag naar de
avond, wanneer de lichten worden
ontstoken.

tiewedstrijd. Op de ranglijst staan de-
ze teams 2e en 3e. Het bleek dat Vars-
seveld vandaag net iets meer doorzet-
tingsvermogen had. Na een spannen-
de wedstrijd met vijf driesetters trok
Varsseveld de overwinning naar zich
toe. Flash - Varsseveld: 3-5



altijd
een bezoek waard!

POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

Fazantenpoten
4 stuks  2,75

Minirollade
gevuld, 3 voor 4,00

Maiskip
1 kilo 3,75

Bakkerij ’T Stoepje

Grote speculaaspop
2 stuks 2.50

Roomboter
Amandelletter 4.50

Ciabatta’s
wit en/of bruin 10 stuks 1.80

Gesorteerde koeken
10 stuks 4.50

De Valeweide 
Bloemen en planten

GEMENGD BOEKET.............6.99

3 HYACINTEN IN POT........1.99

3 VOSSEBESSEN..............5.00

KERSTSTER..............2.99

De hartige vleesbanketstaaf
Met of zonder sesam.
Een hele flinke!
In voorverwarmde oven, 10-12 min. op 200º.

per stuk  3,20

Knakworst 100 gram  0,95

Surprise schotel
Kant en klaar
Alleen nog opwarmen

500 gram  3,65

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121Sterken
Iedere week op de markt!•  N A C H T -  E N  O N D E R M O D E  •

Sinterklaas koopt zijn pyjama’s nu 

EXTRA VOORDELIG
10% korting

op alle pyjama’s

GOUDREINET OF STOOFPEREN 5 kilo € 2,50

HEERLIJK ZOETE GOLD ANANAS 2 stuks € 2,50

PRACHTIGE WITLOF 1 kilo € 1,50

PREI 1 kilo € 0,50

NIEUWE OOGST NAVEL SINAASAPPELEN 5 kilo € 5,00

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT



Voorzitter Jan Olthaar kon een flink
aantal personen welkom heten, waar-
onder een aantal gasten. Het 150e lid,
de familie A. Berenas was jammer ge-
noeg niet aanwezig; zij zullen de plant
thuisbezrogd krijgen. De aanwezigen
kregen als gevolg van het 150e lid een
traktatie bij de koffie.

De inleider nam ons aan de hand van
prachtige dia's mee naar de Achter-
hoek. Kastelen, omringd door een
prachtig kleinschalig landschap,
waarin Saksische boerderijtjes zo ge-
zellig gelgen zijn. Er waren plaatjes
van diverse kastelen en buitenplaat-
sen, zoals Landgoed De Velhorst en
kasteel Hackfort en de Kieftskamp
met hun pachtboerderijen. Ook zijn in
dit gebied prachtige bakovens te vin-
den. De landbouw wordt op de hoger

gelegen gronden bedreven; op de la-
ger gelegen gronden (Broekland) is dit
veelal te nat of loopt onder water.
Daarom kennen we in ons gebied 2
hoofdafvoeren, nl. de Berkel en de
Baakse Beek. De rijke boeren hadden
het eerst stenen huizen.
De historie werd opgehaald met de
Hertog van Gelre en zijn krijgsridder
Berend van Hackfort. Ook de andere
kastelen zoals den Bramel, het Enze-
rinck en het Velde en de Voorst kwa-
men aan de beurt. Dit laatste kasteel
kwam in eigendom van A.J. van Kep-
pel, die dit kocht van Koning Willem
III. Verder werd ingegaan op de ver-
schillende plantengroei en insectenle-
ven in dit gebied. De inleider wist zijn
publiek tot het einde te boeien. 
De voorzitter bedankte hem voor de
verzorging van deze prachtige mid-
dag. Hij riep de aanwezigen op tot bij-
woning van de kerstviering op donder-
dagmorgen 21 december a.s. te 10.00
uur in het Stampertje. De Kerstmedi-
tatie zal worden verzorgd door ds. G.H.
Neppelenbroek-Kwakkel, Hervormd
predikant te Vorden.

PCOB-bijeenkomst met praatjes

en plaatjes over de Achterhoek
Tijdens de PCOB-bijeenkomst van
de afdeling Vorden op donderdag-
middag hield Job Teeuwen uit Lo-
chem een boeiende lezing over de
Achterhoek, cultuur en natuur in
een Gelderse Landstreek.

Toch bij aankomst in Nederland een
domper voor Erwin, want vriendin An-
nemiek (tevens zijn trouwste suppor-
ter) was namelijk met rugklachten in
het ziekenhuis in Doetinchem opge-
nomen. Erwin:’ Ik ben gelijk na thuis-
komst naar het ziekenhuis gereden
om haar te bezoeken, ik ben net terug.
Hopelijk komt Annemiek binnen en-
kele dagen weer thuis, waarna ze in
eerste instantie door een fysiothera-
peut behandeld zal worden’, zo zegt
de succesvolle endurorijder die uit-
komt voor het E.N.E.-WPM team, waar-
van ook zijn maatje Mark Wassink
deel van uitmaakt.

Hoofdmoot van de internationale mo-
torzesdaagse is in feite het wereldkam-
pioenschap enduro voor landenteams.
Het Nederlandse Trophy team bestond
dit jaar uit Erik Davids, Amel Advo-
caat, Mark Wassink, Ralph Hubers, Mi-
chel Visser en Erwin Plekkenpol. Het
team vertrok op 6 november vanuit
Nederland met in het achterhoofd de
hoop op een podiumplek. Erwin: ‘We
kwamen aan in Auckland, daar heb-
ben we overnacht om vervolgens de

andere dag per huurauto (een reis van
bijna 3,5 uur) naar Taupo te vertrek-
ken, waar de zesdaagse werd gehou-
den. Aangezien de motoren er nog
niet waren hebben we de dag na aan-
komst benut om al lopend, stukken
van het parcours te verkennen.

Tijdens de eerste wedstrijddag ging
het voor mij bij de eerste de beste
crossproef mis. Ik viel van de motor,
weliswaar geen schade opgelopen,
maar toch werd ik er niet vrolijk van.
De valpartij had mede te maken met
het feit dat we direct na de start over
een flink stuk harde weg moesten rij-
den en vervolgen op de wat zachtere
grond een crossproef. Door die valpar-
tij ging ik onbewust wat voorzichtiger
rijden. In het dagklassement eindigde
ik toch nog als 19e. Ons gehele team
deed het op de openingsdag uitste-
kend en kwamen we de 250 kilometer
en de vijf crossproeven goed door.

De tweede dag balen als een stekker,
Amel Advocaat kreeg een ‘vastloper’
en moest de strijd staken. Ook Erik Da-
vids viel uit, voor hem een ongelukki-

ge samenloop van omstandigheden.
Erik was hersteld van een valpartij die
hij een paar maand geleden tijdens
een wedstrijd in Gesteren heeft opge-
lopen en begon vol goede moed aan
de zesdaagse. Wij waren eigenlijk alle-
maal verrast over het parcours, we
hadden een veel hardere ondergrond
verwacht. In de praktijk veel losse bos-
grond en veel boomwortels en bovenal
veel afdalingen. Voor Erik bijzonder
zwaar, want door de afdalingen wor-
den armen en schouders extra zwaar
belast. En wat gebeurde, Erik viel pre-
cies op zijn juist herstelde schouder.
Hij wilde natuurlijk niet opgeven, veel
pijnstillers geslikt maar hij bleef gi-
gantische pijn houden. Verder rijden
was niet mogelijk.

Door het uitvallen van Erik Davids en
Amel Advocaat, was het Nederlands
Trophyteam direct kansloos voor een
goede eindklassering. Elke rijder die
uitvalt betekent namelijk 2000 straf-
punten voor de ploeg. Natuurlijk heel
erg jammer, maar dat weet je bij een
mechanische sport, het kan zomaar
over en uit zijn’zo zegt Erwin Plekken-
pol die veel bewondering had voor de
wijze waarop Erik Davids zich in de
resterende vier etappes als een soort
coach voor de ploeg heeft ingezet. Er-
win: ‘Vanaf deze derde dag probeerde
iedere coureur er individueel het be-
ste van te maken. Persoonlijk had ik
veel steun van mijn helper Johannes
van Kempen, terwijl ook Marcel Bul-
ten gedurende de gehele zesdaagse
voor mij en Mark Wassink in de weer
was’, zo zegt hij.

Gelukkig bleef het overgebleven vier-
tal Erwin Plekkenpol, Mark Wassink,
Ralph Hubers en Michel Visser in het
verdere verloop van de zesdaagse van
pech verschoond. Sterker nog het
kwartet reed buitengewoon goed en
was de WK voor hen uiteindelijk eind
goed, al goed, want het sterke optre-
den werd voor iedereen beloond met
een gouden medaille. ‘Je begrijpt dat
we dat met zijn allen nog wel gevierd
hebben’, zo zegt Erwin die op deze
woensdag na het bezoek aan zijn An-
nemiek heel vroeg ging slapen. ‘Wij
hebben door deze lange vliegreis op
de terugweg een nacht overgeslagen
en dat merk ik wel. Dus vroeg de kof-
fer in, want donderdagmorgen wil ik
om acht uur weer fit bij mijn baas Rei-
ger Suspencion (fabrikant van schok-
brekers) op het werk verschijnen. Dat
Erwin Plekkenpol momenteel in uit-
stekende vorm verkeert, bleek een
paar dagen later, want afgelopen za-
terdag won hij op overtuigende wijze
de endurowedstrijd in Harfsen.

Prachtige prestatie Vordense endurorijder

Erwin Plekkenpol 'delft' goud
in Nieuw Zeeland!

Erwin Plekkenpol is afgelopen woensdag teruggekeerd vanuit ‘downun-
der’. Na een vliegreis van ruim 24 uren zette de nationale ploeg weer voet
op Nederlandse bodem. Erwin met om zijn nek de gouden medaille van-
wege zijn prestaties tijdens de internationale motorzesdaagse die aan de
andere kant van de wereld werd gehouden. In een veld van enkele honder-
den deelnemers afkomstig uit de gehele wereld, gelukte het Erwin Plek-
kenpol om in zijn E3 klasse de 15e plaats te veroveren. Een fantastisch re-
sultaat. ‘Ik heb het niet kenbaar gemaakt, maar vooraf hoopte ik op een
plek bij de eerste twintig met wellicht nog ‘ietsje meer’. Ik ben dik tevre-
den met deze eindklassering’, zo zegt Erwin Plekkenpol. Om voor een gou-
den plak in aanmerking te kunnen komen moest elke rijder binnen tien
procent van de snelste rijder (in dit geval de Fin Tarkela) de finish halen.

Erwin Plekkenpol in Nieuw Zeeland aan de start.

Hij zal vertellen over de achtergron-
den die leidden tot het ontstaan van
het boek. Aan de hand van een audio-
visuele presentatie wordt onder meer

verteld over het verzamelen van gege-
vens, de ontmoetingen met een aantal
mensen en de reizen daarvoor. Ook de
verschillende afwegingen, waarvoor
de auteur bij het schrijven werd ge-
steld, komen aan bod. Deze avond
wordt gehouden in samenwerking
met de ‘Stichting vrienden van de Bi-
bliotheek’ en met de vereniging ‘Oud-
Vorden’. Aanvang 20.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Boekbespreking
Donderdagavond 30 november zal
Gerrit Emsbroek in de bovenzaal
van het dorpscentrum een inlei-
ding houden over het door hem-
zelf geschreven boek ‘De Konijnen-
bult’.

Behalve dat de verschillende jaarver-
slagen aan de orde komen, vindt er te-

vens de bestuursverkiezing plaats. Stef
Kruip is aftredend en stelt zich her-
kiesbaar. Voorzitter Herman Vrielink
stelt zich niet herkiesbaar. Door het
bestuur wordt William van der Veen
als zijn opvolger voorgedragen. De ver-
gadering begint om 20.00 uur.

Jaarvergadering 'Vorden'
Maandagavond 4 december vindt
er in het clubhuis ‘De Ark’ de jaar-
vergadering van de voetbalclub
Vorden plaats.

Stichting CCK stelt a.s. zaterdag 9
dec. voor het eerst het paasvuurter-
rein open voor het brengen van
snoeihout. Het snoeihout mag niet
dikker zijn dan 10 cm en geverfd
hout, en stobben worden niet geac-
cepteerd. Het terrein is op deze dag
geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur

en er word voor het storten een
vrijwillige bijdrage gevraagd. De
volgende datums staan ook bin-
nenkort op www.stichtingcck.nl

Het paasvuurterrein is ook op, 7 ja-
nuari, 10 februari en 17 maart 2007 ge-
opend.

Paasvuur Kranenburg open
zaterdag 09 december

UITSLAGEN
Zaterdag 25 november
Kilder A1 - Vorden A1: 2-4
Vorden C1 - Warnsveldse Boys C1: 2-1
Zelos F4 - Vorden F2: 1-15

Zondag 26 november
Vorden 1 - Neede 1: 1-2
Vorden 4 - Rheden 3 : 3-7

PROGRAMMA
Zaterdag 2 december
Vorden A1 - Gazelle Nieuwl. A1D 15:00
Vorden B1 - DZSV B1 14:30
Enter B2 - Vorden B2D 11.00
Vorden C1 - Rohda R. C3 13:00
Ratti C1D - Vorden C3 14.30
Vorden D1 - Gendringen D1 11:00
Vorden D2 - Hoven De D1 09:00
Groessen D6 - Vorden D3 09.30
Vorden E1 - Gazelle Nieuwl. E1 11.00
GSV '38 E1 - Vorden E2 11.15
Vorden E3 - VIOD E5 11.00
Rijnland E5 - Vorden E4 11.30
Vorden E5 - DVV E11 09.00

Zondag 3 december
Vorden 1  - Dinxperlo 1 14.00
Vorden 2  - Lochem SP 2 10.00

Vorden 3  - Warnsveldse Boys 4 10.00
SHE 3 - Vorden 4 12.30
Loenermark 7  - Vorden 5 10.00

VORDEN - NEEDE 1-2
Voren heeft zondag tegen Neede de
wedstrijd in de tweede helft volledig
uit handen gegeven. In de eerste helft
was Vorden een klasse beter dan Nee-
de, maar wist de kansen niet te benut-
ten. Halverwege de tweede helft was
de organisatie compleet zoek en werd
het middenveld overlopen. Vorden be-
houdt nog wel de koppositie in 4e
klasse C, maar ziet nu de concurren-
ten akelig dicht bijkomen. Vorden
creëerde zich vanaf het beginsignaal
een aantal kleine kansjes, maar het
wist niet het net te vinden.

In de 30e minuut dacht iedereen, dat
Hugo van Ditshuizen de bal op een
pass van Rob Enzerink achter de doel-
man kopte, doch het leder belandde
in het zijnet. 

Neede kwam in het spel helemaal niet
voor en het bleek ook, dat zij in de eer-
ste helft niet een kans hadden gecreë-
erd. Daarentegen had Vorden al een
handvol kansen gehad en was het

wachten op de openingstreffer. In de
40e minuut was het dan eindelijk zo
ver. Een vrije trap van Niels Siemerink
werd door Hugo van Ditshuizen bin-
nen gekopt. 1-0. 

Enkele minuten later speelde Rob En-
zerink zich goed vrij en stelde Niels
Siemerink in staat de tweenul binnen
te tikken, maar hij verkeek zich op de-
ze fraaie kans. Vorden kreeg nog een
aantal goede mogelijkheden voor de
thee, maar de kansen waren kennelijk
niet aan hen besteed.

De tweede helft gaf een compleet an-
der spelbeeld te zien. Niet dat Neede
gevaarlijk werd, maar het overliep het
Vordense middenveld, terwijl Vorden
niet meer aan spelopbouw toekwam.
In de 65e minuut trok Neede de stand
gelijk uit een vrije trap. 

Vorden kreeg nog wel kansen, maar
het miste overtuiging. In de 75e mi-
nuut boog Neede , wederom uit een
dood spelmoment, de gelijke stand in
hun voordeel om 1-2. Vorden probeer-
de nog een gelijkspel te forceren, maar
het spel was te onsamenhangend om
echt gevaar te stichten.

Vo e t b a l

Onder de deelnemers een aantal Bel-
gen die speciaal voor deze ‘Sinterklaas-
toer’ naar Vorden waren afgereisd. En
om in stijl te blijven, na afloop van de
rit een chocoladeletter of speculaas
voor de deelnemers. Woensdagavond
29 november organiseert de auto- en
motorclub de Graafschaprijders in het
clubhuis een speciale bijeenkomst
voor alle leden. Aanvang 20.00 uur.

Sinterklaastoer 'De Graafschaprijders'
Mede door de fraaie weersomstan-
digheden vertrokken zondagmor-
gen ruim 200 rijders vanaf het
clubhuis van de VAMC ‘De Graaf-
schaprijders’ aan de Eikenlaan in
het buurtschap Kranenburg voor
een 130 kilometer lange toerrit
door de Achterhoek.

VORDENSE BRIDGECLUB

Maandag 20 november:
Groep A:
1 Mw. Walter Kilian / Mw. van Gastel
64,58%; 2 Mw. van Druten / Mw. Hulle-
man 57,81%; 3 Mw. Warringa / Mw.
Rossel 52,60%

Groep B: 
1 Mw. van Alphen / Mw. Warnaar
66,11%; 2 Mw. Wortel / Dhr. Spreij
64,03%; 3 Mw. van de Ven / Dhr. Feij
48,33%

Groep C: 1 Mw. Oldenhave / Mw. Don-
ninger 62,78%; 2 Mw. Speulman / Dhr.
Speulman 56,81%; 3 Dhr. Klein Gunne-
wiek / Dhr. Gille 53,47%

Woensdag 22 november:
Groep A: 1/2 Dhr. Enthoven / dhr. Vrug-
gink 57,50%, Dhr. Holtslag / dhr. Wa-
genvoorde 57,50%; 3 Mw. Hoftijzer /
mw. Vruggink 56,25%
Groep B: 1 Mw de Bruin / mw. ter
Schegget 58,13%; 2 Dhr. den Elzen /
dhr. Hissink 56,38%; 3 Mw. Bouman /
mw. v. Manen 55,16%

B r i d g e n



'Warme oren en voeten voor Roemenië'

Dames breien massaal sokken, 
truien, sjaals en mutsen

Kledingstukken in allerlei kleuren en patronen werden ingeleverd.
De oproep aan mensen om te gaan breien en haken onder het motto:
‘Warme oren en voeten voor Roemenië’, is een groot succes geworden. In
Ons Huis werden de breispullen ingeleverd. Het resultaat was enorm!
Heel veel mensen zijn aan het breien en haken geweest. Alle tafels van de
vergaderzaal in Ons Huis lagen vol met gebreide truien, vesten, sjaals,
mutsen, sokken en andere warme kinderkledingstukken voor de winter.
De kledingspullen, in allerlei kleuren en patronen, werden vervolgens op
leeftijd (kindermaten) geselecteerd en verpakt in dozen. Heel veel breis-
pullen werden ook op het vaste inleveringsadres bij de familie Dinkelman
aan de Beijerinkdijk 1 in Hengelo, ingeleverd. Dozen vol staan daar opge-
slagen voor transport naar Roemenië. 

Vrijwilligsters zijn druk bezig in Ons Huis de spullen te selecteren en te
verpakken in dozen. Veel mensen hebben meerdere stukken gebreid.
Sommigen hadden complete setjes gebreid. Een mevrouw van negentig
jaar leverde drie truien in die ze zelf gebreid had. 
Annie Jurriëns uit Vorden, kijkt nog even rond om de ingeleverde creaties
van anderen te bewonderen. Ze houdt een truitje vast om het goed te
kunnen bekijken. Zelf heeft Annie achttien truitjes gebreid. De Vordense
breit sinds drie jaar voor Roemenië en heeft al ongeveer honderd truitjes
gebreid. Daarnaast heeft Annie ook heel veel sokken, dassen en mutsen
gebreid. “Hoeveel?, nou dat weet ik niet precies. Ik brei graag en het is een
leuke hobby”, zegt Annie. Zij is één van de vele dames die de breiactie tot
een succes maakt.

Eerste aanzet nieuwe 
jongerenwerkgroep Roemenië

Lijkt het jou leuk om contact te maken met leeftijdgenoten in Roemenië
en zou je meer willen weten over hoe jongeren leven in Roemenië? Met
deze vraag  werden jongeren van zo'n 12 tot 15 jaar uitgenodigd voor een
gezellige en informatieve avond georganiseerd in samenwerking met de
Oost Europa Commissie Hengelo.

En dat hier zeker belangstelling voor is, bleek uit de aanwezigheid van
een enthousiaste groep jongens en meisjes. De avond werd ingevuld met
allerlei informatie, verteld door Roald Harmsen, Daan Cornelissen en Jo-
tineke Disbergen (leden van de oude jongerenwerkgroep), in combinatie
met mooie dia's van Roemenië en van de vele acties. Het zou erg leuk zijn,
als er weer een nieuwe groep kan starten, die kennis maakt met leeftijd-
genoten in dit prachtige, maar nog zo problematische oosteuropese land. 

Deze avond krijgt zeker een vervolg. In Roemenië zijn ondertussen ook
contacten gelegd en ook daar is belangstelling om bv. met elkaar te e-mai-
len. Een werkgroepje gaat het één en ander uitwerken. Ook interesse?
Neem dan contact op met Roald Harmsen, tel. 46 02 86 of met Stef
Disbergen, tel. 460404.

De 1e Winnaar van het prachtige ver-
rassingspakket t.w.v. € 75,- en een
waardebon van € 20,- en de boeket
bloemen is:
Anja Bosch, Schuttestraat11, 7251
MP Vorden.

Zaterdag 2 december a.s. gaan wij met
de auto en Muziek richting de Schut-
testraat om de prijs uit te reiken.
Graag zouden wij het leuk vinden om
alle prijswinnaars met de postcode
7251 MP rond 16.15 uur bij de Familie
Bosch aan de Schuttestraat 11 te zien.
Dit voor de prijsuitreiking en een foto
voor in Contact.

Deelnemers winkeliers eindejaars-
actie 2006:
Welkoop, Vorden. Sueters Speelgoed-,
Huishoud-, Kadoshop. Bakkerij Joop.
Mitra Sander Pardijs. Kapsalon Mari-
anne. Hotel Bakker. Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys. Café-
Feestzaal "De Herberg". Plaza Vorden
"Good for All". Giezen Schoenmode. Bi-
stro "De Rotonde". VVV Vorden. Visser
MOde. Roosenstein Quality Wear. An-
thony's Country Store. Ami Kappers.
Tuunte Fashion bv. Profile Bleumink.
DA Drogist Ten Kate. Fashion Corner.
Etos Barendsen. Vordense Apotheek.
Siemerink Opticien. Davorta Bloemen.
Martens. Fixet Barendsen. Keurslagerij
Vlogman. Echte Bakker Van Asselt.

Heersink Haarmode. Rabobank Graaf-
schap Noord. Dutch PC. Autobedrijf A.
Klein Brinke. Bruna Boek en Kantoor.
De Vordense Tuin. Helmink Meube-
len. Yvonne Modespeciaalzaak Jeugd.
Shell Groot Jebbink.

Eindejaarsactie VOV 2006, "Win sa-
men met je buren"
Dit jaar komt de Vordense onder-
nemersvereniging wederom met
een eindejaarsactie waarmee je he-
le buurt kan winnen.

Wanneer?? 
De actie loopt van maandag 20 novem-
ber tot en met vrijdag 15 december
2006. In deze periode kan iedere klant
bij elke ondernemer die meedoet met
deze fantastische eindejaarsactie bij
besteding vanaf € 10,- de kassabon
voorzien van naam, adres, postcode en
woonplaats deponeren in een daar-
voor bestemde bus. 

De bussen staan bij: 
Visser Mode, Bruna, 
Super de Boer, 
Mitra slijterij en de Welkoop

Hoe werkt de actie??
In de postcode zit de clou. Want iede-
re zaterdag wordt 1 kassabon getrok-
ken. Deze klant heeft de hoofdprijs
van die week gewonnen en daarmee

hebben alle buren met dezelfde post-
code ook een prijs gewonnen! Er zul-
len 4 trekkingen zijn, steeds rond
16.00 uur in De Herberg. 1e trekking
zaterdag 25 november 2006, prijs uit-
reiken 2 december. 

2e trekking zaterdag 2 december
2006, prijs uitreiken 9 december. 

3e trekking zaterdag 9 december
2006, prijs uitreiken 16 december
(Kerstmarkt). 4e trekking vrijdag 15
december 2006, prijs uitreiken 30 de-
cember (zaterdag).

Via het weekblad Contact worden tel-
kens de winnaars bekend gemaakt.
Wat kun je winnen??
Bij iedere trekking is er één hoofdprijs: 
een verrassingspakket twv € 75,- 
- een waardebon van € 20,- 
- een bos bloemen.

De andere winnaars (de buren) ont-
vangen een waardebon van € 20,- 
en een bos bloemen.

Prijsuitreiking
De prijzen worden aan de winnaars in
hun straat uitgereikt behalve op 16 de-
cember, dan vindt de uitreiking plaats
op de kerstmarkt. In alle gevallen rond
17.00 uur.

Eindejaarsactie VOV 2006
DE EERSTE TREKKING IS ZATERDAG 25 NOVEMBER JL. VERRICHT

hasseloschilders@wanadoo.nl

Groenloseweg 13

7261 AM RUURLO 

Tel. (0573) 451287

Voor al uw behang en 
binnenschilderwerk

Nu met winterschilder prijzen

HASSELO SCHILDERS

UW VAKMANSPECIALIST

als u het
zéker

wilt weten!

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...

Weekblad Contact blijft
betaalbaar voor de kleine

adverteerder.

Daarom komen wij 
met verschillende edities 

in de gemeente Bronckhorst.
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Als u in Breda ondersteuning nodig heeft, gaat u 

naar een inloopcentrum bij u in de buurt. U legt uw 

vraag neer bij vrijwilligers die een speciale opleiding 

hebben gevolgd. Zij proberen u zo goed mogelijk

verder te helpen. Als u hulp nodig heeft die de

vrijwilligers niet kunnen bieden, dan wijzen ze u door

naar het Wmo-loket. Het is de bedoeling dat elke

Bredase wijk straks zo’n inlooppunt heeft.

Tevreden

De vrijwilligers op de

inloopcentra kijken

naar de soort hulp die u

vraagt. Het gaat hen er

niet om of u last heeft

van een handicap of

van ouderdom. Zo kan

het gebeuren dat een

oudere in Breda

ondersteuning krijgt

van iemand uit de

gehandicaptenzorg.

Naar volle tevreden-

heid, overigens. De

vrijwilligers op het

inlooppunt helpen

mensen ook om hun

vriendenkring te vergroten. Want hoe meer vrienden

of kennissen iemand heeft, des te langer iemand op

eigen benen kan staan.

“Wij willen geen infopunt zijn, waar mensen met

een foldertje de deur uit worden gestuurd.

Wij helpen mensen echt op weg, als ze hulp nodig

hebben van een organisatie maken wij de afspraak

en soms gaan we zelfs mee.”

Breda haalt mensen uit hun hokjes

Meedoen is het motto  www.info-wmo.nl

Heeft iemand zich wel eens afgevraagd waarom er meerdere organisaties voor tafeltje-dek-je in één 
buurt zijn? Het is echt zo.Vaak is er én een maaltijdservice voor ouderen én een voor gehandicapten… 
Maar waarom moet een oudere geholpen worden door een seniorenorganisatie? Breda maakt een einde 
aan het hokjesdenken. In Breda gaat het erom welke hulp u nodig hebt, niet tot welke groep u behoort.

Decemberpost
Het is al weer december 

en we maken ons op voor 

Pakjesavond met surprises 

en warme chocolademelk. 

December is ook de 

maand waarin we verzuch-

ten: ‘wat is dit jaar toch 

weer snel voorbij gegaan’.

Naast terugblikken is het 

ook de maand waarin we vooruitkijken. Wat staat 

ons in 2007 te wachten. Eén van de grote verande-

ringen is de Wet maatschappelijke ondersteuning 

die volgend jaar in werking treedt. Met deze wet 

komen alle welzijnsvoorzieningen in handen van de 

gemeenten. Ook de huishoudelijke verzorging gaat 

van de AWBZ over naar de gemeente. 

Als u huishoudelijke verzorging heeft, dan heeft u 

vanaf volgend jaar te maken met de gemeente en 

niet langer met het zorgkantoor. Gebruikers van 

huishoudelijke verzorging vinden tussen alle 

decemberpost ook een brief van de gemeente. 

Daarin wordt u geïnformeerd hoe en met wie de 

gemeente de huishoudelijke zorg voor u gaat 

regelen. Mocht u geen brief ontvangen, dan is het 

verstandig om even met de gemeente te bellen. 

Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp
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Zangles

Om mensen met elkaar in contact te brengen, zoeken

de vrijwilligers naar de talenten die iemand heeft. 

Een voorbeeld: een Surinaamse vrouw klopt bij de 

gemeente aan voor haar blindheid. De gemeente 

helpt haar met de nodige hulpmiddelen, maar na 

even doorpraten komen ze te praten over zingen. 

De vrouw blijkt een zangtalent te hebben. Via het

inloopcentrum geeft zij nu zangcursussen in haar wijk.

Ondersteuning

In Breda is iemand met een beperking niet alleen 

iemand die ondersteuning nodig heeft, maar ook 

iemand die zelf ondersteuning kan geven. De 

Surinaamse vrouw doet dat met zangles, anderen

gaan wellicht graag op bezoek bij eenzame wijk-

genoten of bij mensen die wat hulp kunnen gebrui-

ken bij hun administratie.

Huishoudelijke verzorging:
uw gemeente gaat het regelen

Belangrijk om te weten is dat het aantal uren

zorg, het soort zorg en de kwaliteit van de zorg

die u nu ontvangt niet veranderen. Ze

blijven hetzelfde als de zorg die u op

dit moment krijgt. De gegevens over

uw indicatie gaan automatisch naar 

uw gemeente. Zo weet de gemeente

precies welke zorg er na 1 januari 

2007 voor u geregeld moet worden.

Brief van zorgkantoor

en gemeente

U krijgt een brief van het zorgkantoor

en van de gemeente, waarin staat hoe

de gemeente de huishoudelijke 

verzorging voor u heeft geregeld in 

2007.

U hoeft zelf dus niets te doen, maar houdt wel

uw brievenbus in de gaten.

Gemeenten druk bezig

De gemeenten zijn inmiddels druk bezig met 

het regelen van die huishoudelijke verzor-

ging voor 2007. In verreweg de meeste

gevallen gaan zij door met de zelfde

thuiszorgorganisaties die ook in 2006 de 

zorg leverden.

Sommige gemeenten zijn nog niet 

zo ver dat ze al zorgaanbieders 

hebben gecontracteerd. Hier blijven 

de oude vertrouwde aanbieders de

zorg leveren en verandert er voor-

lopig dus niets.

Uw gemeente houdt u op de hoogte.

Meer weten?
Informatie van uw gemeente over de Wmo
De gemeente houdt u op de hoogte over de invoering 

van de Wmo en haar plannen voor maatschappelijke 

ondersteuning. Bijvoorbeeld op de gemeentelijke 

pagina in de huis-aan-huiskrant, op haar website of 

door het verspreiden van folders.

Algemene informatie over de Wmo
- www. info-wmo.nl
Website van het Ministerie van VWS met algemene 

informatie over de Wmo.

- Postbus 51
De medewerkers van Postbus 51 beantwoorden

algemene vragen over de Wmo. Vragen over uw eigen

situatie moet u aan uw gemeente stellen. Postbus 51

is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 21.00 uur.

Telefoonnummer: 0800-8051 (gratis).

Brochure over de Wmo
Er is ook een brochure over de Wmo.

Die kunt u bestellen bij Postbus 51 (via

www.postbus51.nl of via 0800-8051).

Meer informatie
over de zorgverzekering

Misschien is het u al opgeval-

len. Het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en

Sport is weer begonnen met

een voorlichtingscampagne

over de nieuwe zorgverzeke-

ring. De reden is dat er een

aantal wijzigingen zijn ten

opzichte van vorig jaar.

Zo moet u, als u wilt veranderen van verzekeraar, voor

1 januari opzeggen. Volgende week vindt u in deze

krant meer informatie. Nu al vragen? Ga dan naar

www.denieuwezorgverzekering.nl of bel met

Postbus 51 (0800-8051).

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwe wet voor

maatschappelijke

ondersteuning

in uw gemeente
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Een belangrijke verandering die te maken heeft met de invoering van de Wmo, is dat de huishoudelijke
verzorging vanaf 1 januari a.s. niet langer vergoed wordt uit de AWBZ (Algemene wet bijzondere
ziektekosten) maar uit de Wmo. En daarmee is niet langer het zorgkantoor in uw regio verantwoorde-
lijk voor de uitvoering, maar wordt dat de gemeente. Huishoudelijke verzorging is bijvoorbeeld hulp
die u krijgt bij het schoonmaken, stofzuigen of ramen lappen.
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Behalve de Arnhemse Antilope Vereni-
ging zullen nog 21 H-teams (H staat
voor Handbewogen rolstoel) uit Neder-
land en België hun sportieve presta-
ties tonen. Dit betekent dat er op 2 de-
cember ruim 100 sporters in hun rol-
stoel door de sporthal zullen rijden! 

De deelnemende verenigingen zijn:
GIDOS Silverbolt en GIDOS Wheels on
Fire uit Gits (België), RGK Kampong
Wheely’s uit Utrecht, Evergreen On
Wheels uit Maasdijk, Tubanten uit
Enschede, Jesstars uit Leiderdorp, De
Pont uit Capelle aan de IJssel, Arnhem-
se Antilope uit Arnhem, Werkenrode

uit Groesbeek, Keistad Rollers uit
Amersfoort en Revas de Peperbus uit
Zwolle.

De wedstrijden starten om 10.30 uur
en worden doorlopend gespeeld tot
17.15 uur op 3 velden. 

Mede dankzij diverse sponsors uit
Steenderen en omgeving hoopt de
Arnhemse Antilope Vereniging er een
geweldige dag van te maken.

Uiteraard zijn toeschouwers en sup-
porters die dag van harte welkom om
onze plaatsgenoten aan te moedigen.

Wedstrijddag Rolstoelhockey

Op zaterdag 2 december 2006 vindt in Sporthal ‘Het Hooge Wessel’ in
Steenderen een officiële wedstrijddag rolstoelhockey plaats. Deze dag is
georganiseerd door de Arnhemse Antilope Vereniging, waar ook 2 jon-
gens uit de gemeente Bronckhorst lid van zijn, te weten: Thomas Hebben
uit Baak en Sander Bulten uit Steenderen.

Het team van de Arnhemse Antilope Vereniging waar Thomas Hebben uit Baak en Sander
Bulten uit Steenderen in meespelen.

Aangezien het hier een oefenwedstrijd
betrof, werden er nieuwe onderdelen
uitgeprobeerd en moest er hier en
daar nog een helpende hand uitgesto-
ken worden of moest er nog iets voor-
gezegd worden. Toch werd er mooi tur-
nen getoond. Er werd gestreden in
maar liefst achttien verschillende cate-
gorieën. De juryleden hadden het
zwaar om bij alle oefeningen te bekij-
ken of ze voldeden aan alle eisen. De
eerste gouden medaille ging naar
Quinsey Wansink van Brinio Lochem
in de categorie pupillen 1, niveau 10.
Bij de pupillen 2 in dat niveau ging het
goud naar Marthe Luesink van Achil-
les Hengelo, op de voet gevolgd door
Ilse Gerritsen en Pascale Eskes, beiden
WSV Warnsveld. In de categorie pupil-
len 1 niveau 9 werd het hele podium
bezet door FAME-SVOD turnsters. Ver-
antwoordelijk voor dit succes waren
Nathalie Bieshaar, Sasha Kuiper en
Dominique Hoedemaker. Ook bij de
pupillen 2 niveau 8 werd het voltallige
podium gevuld met turnsters van
FAME-SVOD. Laura Heuvink was de

meest constante turnsters in het veld
en eiste het goud op, voor Antine Red-
dingius en Denise Bus. Bij de pupillen
2 niveau 9 was er slechts één deel-
neemster, dus was het goud voor Lisan-
ne van Haaften van RGV Ruurlo, ter-
wijl in de categorie jeugd 10 gestreden
werd om de medailles. Daar was Esri
Willemsen van DIO Keijenborg de win-
nares, gevolgd door Louise Harmsen
en Jeanne Hartman van Achilles Hen-
gelo. Voor Achilles was er ook goud
voor Anouschka Ten Pas in junior 6. Bij
de senior turnsters waren het Anouk
Evers (DOG Baak) en Babs Hirdes (De
Sperwer Hoog Keppel) die het podium
bezette bij niveau 7, terwijl Linda Hart-
mann en Annemiek Pijnappel beiden
van FAME-SVOD, dit deden bij senior 6.
Laura Snelder (WSV Warnsveld) Rian-
ne Broeke (Brinio Lochem) en Leonie
Jansen (DIO Keijenborg) verdeelden de
medailles bij senior 9, terwijl Sanne
Peeters, Mandy Mennink (beide DOG
Baak) en Judith Hildedrink (DIO Keij-
enborg) het podium beklommen in ca-
tegorie senior 10. Maaiek Lieverstro

(RGV Ruurlo) en Kim Olthof (Brinio Lo-
chem) en Daphne Seesing (Achilles
Hengelo) en Karin Buunk (RGV Ruurlo)
kwamen op het podium in respectieve-
lijk junior 7 en 8. Bij junior 10 werden
medailles in de wacht gesleept door
Nora Peppinck (RGV Ruurlo) Lianne
Jansen (DOG Baak) en Jessica Schigt
(WSV Warnsveld). Bij de junioren 9
was er succes voor Maike Houtman
van RGV Ruurlo. Zij won het goud, ter-
wijl Maartje Buiting (DOG Baak) en Le-
onie Zweverink (Achilles Hengelo) het
zilver en brons restte. De laatste cate-
gorie was Jeugd 8 en 9. Nadat de kaar-
ten geschud waren, bleek het goud bij
niveau 8 te gaan naar Lianne Jansen
van Achilles Hengelo. Zilver ging naar
Saskia Groen van FAME-SVOD, terwijl
het brons naar Marianne Reddingius,
eveneens FAME-SVOD, ging. In niveau
9 was het Jessie Schuurman van RGV
Ruurlo, die de gouden medaille ver-
overde, voor Nicole Bossenbroek en
Astrid Struik van WSV Warnsveld. Als
toegift liet Maaike Jansen van FAME-
SVOD (niveau 1) haar nieuwe sprong
zien over pegasus en ook op vloer liet
ze een staaltje vuurwerk zien; ter voor-
bereiding op een internationale ont-
moeting in Hongarije over enkele we-
ken. Voor de ruim 90 deelneemsters
was er een aandenken in de vorm van
een tas met inhoud, wat in goede aar-
de viel Hoewel de wedstrijd een klein
beetje uitliep was iedereen zeer te
spreken over de organisatie en keer-
den allen tevreden naar huis!

Geslaagde oefenturnwedstrijd
Afgelopen weekend werd in de turnhal in de Scheg in Deventer een oefen-
wedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijd was een initiatief van een aantal
trainsters uit Gelderland, ter voorbereiding op het nieuwe turnseizoen.
Voor deze oefenwedstrijd werden dus clubs uit Rayon de Hanzestreek be-
naderd. Gezien het feit dat SVOD over een eigen trainingshal beschikt en
in Gelderland geen hal met vrije oefeningsvloer beschikbaar was, was het
eenvoudiger om uit te wijken naar Deventer, en werden de turnsters van
FAME-SVOD toegevoegd bij de ruim 90 turnsters van RGV Ruurlo, Brinio
Lochem, Valto Eefde, Achilles Hengelo, DOG Baak, DIO Keijenborg, WSV
Warnsveld, Overá Almen,en de Sperwer Hoog-Keppel.

Onderweg worden de deelnemers ge-
trakteerd op erwtensoep en glühwein

of chocolademelk. Op een aantal
plaatsen staan midwinterhoornbla-

zers met hun bijzondere blaasinstru-
menten om de sfeer helemaal com-
pleet te maken. Deelnemers kunnen
starten tussen 11.30 uur en 13.30 uur
bij de Wildenborchse Kapel, Kapelweg
1 te Vorden. Deelname is inclusief een
kop erwtensoep en een glas glühwein
of een beker chocolademelk. De hond
mag meelopen, maar moet wel aange-
lijnd te zijn.

Winterwandeling Wildenborch
Zondag 10 december is er voor de liefhebbers een winterwandeling in de
Wildenborch. De organisatie is er opnieuw in geslaagd een mooie tocht
uit te zetten door de prachtige omgeving in en rond de Wildenborch. Er
kan gekozen worden uit een korte route van ongeveer 7 kilometer en een
langere route van zo'n 14 kilometer.

11
12
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Ook in 2007 bent u weer van zorg
verzekerd. Wisselen kan, het hoeft niet.

De nieuwe zorgverzekering

De nieuwe Zorgverzekeringswet geeft
u elk jaar (per 1 januari) een keuze: u
kunt wisselen van  zorgverzekeraar, het
hoeft niet. Welke mogelijk heden zijn er,
wat moet u regelen en wanneer? Hans
Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars
Nederland, geeft antwoord.

Als ik bij mijn huidige verzekeraar wil 
blijven, wat moet ik dan doen?

Vóór 1 december ontvangt u van uw huidige zorgverzekeraar

een nieuw aanbod voor 2007. Indien u daar verzekerd wilt

blijven hoeft u helemaal niets te doen.

U accepteert dan automatisch de polis. Wie niets doet, blijft

dus gewoon verzekerd.

En als ik wil wisselen?
Als u wilt wisselen van zorgverzekeraar moet u vóór 

1 januari 2007 uw huidige zorgverzekering opzeggen. 

U heeft dan tot 1 februari 2007 de tijd om u aan te melden bij 

de verzekeraar van uw keuze. U kunt uw oude zorgverzeke-

ring ook opzeggen via uw nieuwe zorgverzekeraar. Die regelt 

de afmelding dan voor u. Ook dat moet in ieder geval vóór 1 

januari 2007 gebeuren. 

Welke polis kan ik kiezen?
Elke verzekeraar biedt u een aantal keuzemogelijkheden. 

Naast de basispolis kunt u een aanvullende verzekering af-

sluiten. Daarnaast kunt u kiezen voor een eigen risico. Verder 

heeft u de keuze tussen een natura- of restitutiepolis, of u 

kiest voor een mix van beiden. Tot slot zijn veel mensen in de 

gelegenheid om te kiezen voor een collectieve verzekering.  

Krijg ik dit jaar zorgtoeslag?
De Belastingdienst bepaalt of u in aanmerking komt voor

zorgtoeslag (een compensatie voor zorgkosten). Hier gaan de

zorgverzekeraars niet over. Indien u in 2006 al zorgtoeslag ont-

vangt dan wordt uw aanvraag automatisch verlengd naar 2007.

Kijk voor meer informatie op

www.toeslagen.nl

Waar vind ik meer informatie?
De gezamenlijke zorgverzekeraars willen u graag goed

informeren. Daarom heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

een website gemaakt met informatie over de Zorgverzekerings-

wet: www.zorgverzekeraars.nl. ZN is de branche-organisatie

van de zorgverzekeraars. Alle ziektekostenverzekeraars in

Nederland zijn bij ZN aangesloten.

Belangrijke data

Vóór 1 december 2006
U ontvangt voor 1 december een nieuwe polis van uw zorg-

verzekeraar.

Vóór 1 januari 2007
Indien u uw huidige polis wilt opzeggen moet u dit voor 1

januari schriftelijk doen. Of meldt u vóór 1 januari 2007 bij

uw nieuwe zorgverzekeraar en geeft die de opdracht om uw

oude verzekering op te zeggen.

Vóór 1  februari  2007
Meldt u voor 1 februari aan bij de nieuwe verzekeraar.

Individueel of collectief
Veel mensen zijn in de gelegenheid om te kiezen voor een

collectieve verzekering.  Bijvoorbeeld via de werkgever, een

bond of een vereniging. Zorgverzekeraars geven deze groe-

pen vaak een korting op de polissen. De korting is maximaal

10 procent van de nominale premie.

Natura of restitutie
Bij een naturapolis hebben verzekeraars vooraf contracten

met zorgaanbieders afgesloten. U hoeft geen rekeningen

voor te schieten voor de kosten die u maakt vanuit de

basisverzekering. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee

uw verzekeraar geen contract heeft, dan krijgt u wellicht niet

alles vergoed.

Bij een restitutiepolis kunt u naar elke zorgaanbieder gaan

zonder zelf een deel van de vergoeding te hoeven betalen.

Ongeacht of uw verzekeraar een contract met deze zorgaan-

bieder heeft. Wel betaalt u een iets hogere maandpremie.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo

(Griffie/raad, APV/bijz. wetgeving,

brandweerzaken en de afdelingen

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo

(B en w, directie, bouwen en milieu en

de afdelingen Ruimtelijke en economi-

sche ontwikkeling, Financiën en belas-

tingen, Maatschappelijke ontwikkeling,

Openbare werken, Bestuurs- en 

managementondersteuning en

Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken, 

overige afdelingen tot 15.00 uur) 

vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare

orde en veiligheid, Handhaving,

Algemeen Juridische en Bestuurszaken

en Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Maatschappelijke ontwikkeling (oude-

renzorg, volksgezondheid en jeugd-

beleid), Financiën en belastingen,

Personeel en organisatie en Facilitaire

ondersteuning 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,

Publiekszaken, Informatisering en 

automatisering 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-

ligers), Wegen en groen, Verkeer en

vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Op 4 december a.s. organiseert de
gemeente Bronckhorst een speciale
informatieavond voor nieuwe
inwoners (mensen die vanaf decem-
ber 2005 t/m november 2006 in de
gemeente zijn komen wonen). De
avond begint om 20.00 uur en vindt
plaats in zaal Langeler op de
Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

In de tweede week van november
ontvingen nieuwe inwoners hiervoor
een persoonlijke uitnodiging. Ook
inwoners die daarna in Bronckhorst
zijn komen wonen, zijn van harte
welkom. Tijdens de avond stellen
burgemeester en wethouders zich
nader aan nieuwe inwoners voor en
vertellen hoe de gemeentelijke or-
ganisatie werkt. Ook komt aan de
orde waar de gemeente haar inwo-

ners mee van dienst kan zijn. Dit
laatste wordt nog duidelijker als de

bezoekers daarna langs één van de
kraampjes lopen waar medewer-

kers van de verschillende afdelingen
aanwezig zijn. Hier kunnen nieuwe
Bronckhorsters informatie krijgen
over waar ze bijvoorbeeld aan moe-
ten denken als ze gaan (ver)bouwen,
hoe de gemeente omgaat met jonge-
ren, ouderen, het verenigingsleven
in de gemeente en het openbaar
groen, maar ook hoe een inwoner in
aanmerking kan komen voor voor-
zieningen als hij of zij minder mobiel
is etc.

De avond wordt afgesloten met een
hapje en drankje en duurt tot onge-
veer 22.00 uur.

Bent u één van onze nieuwe inwo-
ners? De gemeente begroet u graag
op 4 december a.s. bij zaal Langeler.

Gemeente organiseert op 4 december a.s.
informatieavond voor nieuwe inwoners

Het was gezellig druk tijdens de informatieavond nieuwe inwoners in 2005

B en w hebben de 'Algemene
inkoopvoorwaarden gemeente
Bronckhorst' vastgesteld.
Bij iedere aankoop en/of aanbeste-
ding van de gemeente Bronckhorst
zijn deze 'Algemene Inkoop-
voorwaarden' van toepassing. Deze
zijn via de website te downloaden.
De gemeente wil meer openheid bij
het inkoopbeleid. Hiervoor worden
de grotere opdrachten via de
website kenbaar gemaakt aan
aannemers van werken en leveran-
ciers van producten of diensten. Op
onze website www.bronckhorst.nl
vindt u onder 'infobalie' het kopje

'aanbestedingen'. Hier ziet u een
overzicht van de lopende aanbeste-
dingen. U kunt een aanbesteding uit
de lijst aanklikken, de publicatie
wordt dan zichtbaar. Wilt u als
leverancier meedingen naar de
opdracht, neem dan contact op met
de in de publicatie genoemde
contactpersoon. Wanneer u de
aanbestedingstukken van de aan-
bestedende dienst heeft ontvangen
kunt u zich aanmelden voor, dan wel
inschrijven op de opdracht. Onder
het kopje 'gunningen' op de website
treft u de gegunde aanbestedingen
aan.

Openbaar aanbesteden

Uit de raad

Als u een persoon of een club kent
die het afgelopen jaar kampioen
geworden is op sportief of cultu-
reel gebied, dan kunt u dit nog tot
1 december a.s. aan de gemeente
doorgeven. De kampioenen wor-
den gehuldigd tijdens de nieuw-
jaarsreceptie op 4 januari 2007.
Criteria voor het aanmelden staan
in het Contact van 7 en 14 novem-
ber en op onze website
www.bronckhorst.nl. Een aanmel-

dingsformulier is verkrijgbaar bij
de balie van het gemeentekantoor
en van het gemeentehuis. U kunt
het aanmeldingsformulier ook
via de gemeentelijke website
uitprinten. U kunt het formulier
met bijlagen tot 1 december a.s.
naar de gemeente sturen (geen
postzegel nodig), afgeven, of 
de gegevens mailen naar
m.verhaaf@bronckhorst.nl

Aanmelden van kampioenen van

Bronckhorst nog tot 1 december a.s.!

Raadsvergadering 
23 november 2006
Op 23 november vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. Ook nu waren er
weer VIP-gasten voor de vergade-
ring uitgenodigd. Zij werden een uur
voor aanvang van de vergadering
door twee raadsleden ontvangen.
Na een korte uitleg over het werk
van de gemeenteraad en informatie
over de onderwerpen die de raad in
de vergadering behandelt, werden
zij voorgesteld aan de burgemees-
ter, de raadsleden en de wethou-
ders. Vanaf speciale plaatsen
maakten zij de vergadering mee.
Tijdens de vergadering zijn onder
meer de volgende onderwerpen
behandeld:

• Bestemmingsplan Zelhem,
Velswijkweg 1 en 3

Besloten is de bestemming van het
perceel om te zetten van bedrijfs-
bestemming naar woonbestem-
ming, zodat 2 vrijstaande woningen
gebouwd kunnen worden.
• Bezwaarschrift planschadever-

goeding Vordenseweg 37,
Hengelo Gld.

Het bezwaarschrift is ongegrond
verklaard.
• Harmonisatie Subsidiebeleid
In overleg met verenigingen en or-
ganisaties heeft de gemeente een
nieuw Subsidiebeleid Bronckhorst
opgesteld waarin is opgenomen
welke organisaties en verenigingen
recht hebben op subsidie en welke
systematiek hiervoor wordt gehan-
teerd. De raad heeft ingestemd met
de Subsidieverordening en het
Subsidiebeleidskader Bronckhorst
en heeft afspraken gemaakt voor de
subsidiëring in het overgangsjaar
2007.
• Brandbeveiligingsverordening

gemeente Bronckhorst 2006
Deze verordening regelt het brand-
veilig gebruik van inrichtingen niet
zijnde bouwwerken (maar bijv.
tenten) en is van toepassing waar de
Woningwet of andere wetten niet
van toepassing zijn. De raad stelde

de geharmoniseerde Brandbeveili-
gingsverordening gemeente
Bronckhorst vast.
• Exploitatieverordening

Bronckhorst 2006
De Exploitatieverordening, waarin
de voorwaarden staan waaronder
de gemeente medewerking verleent
aan het in exploitatie brengen van
gronden, is vastgesteld. Met deze
nieuwe verordening komen de
verordeningen van de voormalige
vijf gemeenten te vervallen.

• Controleprotocol accountants-
controle

De raad heeft het controleprotocol
voor de accountantsverklaring op
de gemeentelijke jaarstukken 2006
vastgesteld.

Wat verder besproken is tijdens de
vergadering kunt u nalezen op de
website van de gemeente (onder
gemeente/raad en commissies). De
eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 21 december a.s.

Het Subsidiebeleid is vastgesteld. Onder meer veel sportverenigingen krijgen een

subsidie van de gemeente.



Het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Achterhoek Liemers
(RAL) vergadert op 11 december
a.s., aanvang 15.00 uur in het
gemeentehuis van Doetinchem. Op
de agenda staat onder meer een
presentatie van de notitie 'Het
Recreatieschap Achterhoek-

Liemers op koers', een aanvullend
kredietbesluit fietspad Oude IJssel
en het fietsknooppuntensysteem. 
De vergadering is openbaar. De
vergaderstukken liggen ter inzage in
het kantoor van het RAL, Spalder-
kampseweg 1, 6999 AG Hummelo.

Recreatieschap vergadert op 11 december

Om inwoners zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn, beschikt de
gemeente Bronckhorst over een
speciaal systeem voor registratie
van meldingen en klachten. Heeft u
last van kapotte of losliggende
stoeptegels in een trottoir, omgeval-

len bomen op een weg of fietspad,
een lantaarnpaal die niet werkt,
afvalzakken in een plantsoen,
overmatige stank en lawaai etc. belt
u dan met de gemeente, tel. (0575)
75 02 50. De medewerker van de
receptie die u aan de telefoon krijgt,
registreert de melding of klacht.
Daarna wordt deze zo spoedig
mogelijk aan de juiste persoon
binnen de organisatie doorgegeven
om de melding goed en tijdig af te
handelen. Net zoals u vinden wij het
belangrijk dat onze openbare ruimte
netjes en veilig is. Soms is de
gemeente echter niet de verant-
woordelijke instantie om een
probleem op te lossen. In dat geval
verwijzen wij u door naar de juiste
organisatie.

Last van een losse stoeptegel of

lantaarnpaal die niet brandt?

In het gemeentehuis vindt u een
Steunpunt MantelZorg. Het steun-
punt is een dienstverlening van de
Vrijwillige Intensieve Thuiszorg
Oost-Gelderland (VIT) en bestaat uit
een uitgebreide folderzuil met in-
formatie over tal van zaken waar
een mantelzorger of zorgbehoeven-
de tegenaan loopt. Het Steunpunt
MantelZorg is onbemand, maar be-
vindt zich bij de Balie Zorg. De
medewerkers van deze balie
kunnen vragen beantwoorden en/of
doorverwijzen naar de consulent
mantelzorg van VIT Oost-Gelder-
land.

Mantelzorg, bijna iedereen krijgt
vroeg of laat in zijn leven te maken
met mantelzorg. Een mantelzorger
is iemand die voor een chronisch
zieke, gehandicapte of dementeren-
de in zijn omgeving zorgt. Meestal
gaat het om de zorg voor een part-
ner, voor een ouder, kind of ander
naast familielid, maar het kan ook
iemand uit de vriendenkring of buurt

zijn. De hulp wordt meestal gegeven
uit liefde of vanuit persoonlijke
betrokkenheid. De tijd die iemand
aan mantelzorg besteedt, kan van
enkele uren per week oplopen tot 
24 uur zorg per dag. Er even tussen-
uit gaan wordt dan steeds moeilij-
ker. De mantelzorger kan bij deze,
soms zware, taak zélf wel eens een
steuntje in de rug gebruiken.
Daarvoor is het Steunpunt Mantel-
Zorg Bronckhorst.

Bij het Steunpunt MantelZorg in
het gemeentehuis kunt u terecht
voor:
• Een luisterend oor
• Informatie en advies
• Lotgenotencontact
• Inzet vrijwilligers van de vrijwillige

thuiszorgorganisaties
• Het volgen van trainingen
• Belangenbehartiging
• Het bevorderen van herkenning en

erkenning

Bent u mantelzorger? Kom eens langs

bij het Steunpunt MantelZorg in het

gemeentehuis

De winter is in aantocht. De kans op
sneeuw, nachtvorst, ijzel en daar-
mee gladheid neemt weer toe. De
gemeente stelt alles in het werk om
gevaarlijke situaties die hierdoor op
de weg kunnen ontstaan, te voor-
komen of te bestrijden door te
strooien. Daarnaast is het natuurlijk
belangrijk dat u zelf bij deze
weersomstandigheden ook extra
alert bent als u in uw auto of op de
fiets stapt.

Preventief strooien
De gladheidbestrijding in de
gemeente Bronckhorst gebeurt de
komende winter op een andere
manier dan in de afgelopen jaren
gebruikelijk was. Deze winter wordt
de gladheid in de gemeente Bronck-
horst preventief bestreden. Dit
houdt in dat er al wordt gestrooid
wanneer er gladheid wordt
voorspeld en niet pas wanneer het al
glad is. De provincie strooit al jaren
op deze manier en heeft er goede
ervaringen mee. Ook in de voormali-
ge gemeenten Steenderen en
Hummelo en Keppel werd al
preventief gestrooid. Om preventief
te kunnen strooien, moet een deel
van het gemeentelijk materieel
worden aangepast. Openbare
werken is hier momenteel volop
mee bezig.

Provinciale wegen
De gladheidbestrijding op deze
wegen wordt door de provincie
uitgevoerd. Het gaat om de volgende
wegen:
• N314 Zutphen-Emmerikseweg,

Torenallee, Zutphenseweg
Hummelo, Dorpsstraat Hummelo,
Sliekstraat

• N315 Doetinchemseweg,
Rondweg Zelhem, Ruurloseweg

• N316 Rondweg Vorden, Hengelo-
seweg, Vordenseweg, Rondweg
Hengelo, Kruisbergseweg

• N317 Rijksweg
• N319 Zutphenseweg in Vorden
• N330 Zelhemseweg, Hummelose-

weg, Halseweg, Dorpsstraat Halle,
Varsseveldseweg

• N814 Dorpsstraat Laag-Keppel,
Wehlsedijk

Op het strooien van deze wegen
heeft de gemeente Bronckhorst dus
geen invloed.

Gemeentelijke wegen
De gemeentelijke wegen worden
gestrooid vanuit de gemeentewerf in
Hengelo Gld. Er zijn acht strooi-
routes opgesteld. De binnen deze
routes vallende wegen worden
gestrooid wanneer gladheid wordt
voorspeld. Een kaart van de te
strooien routes ziet u hierboven. 
U kunt deze ook downloaden van
onze website of opvragen bij het
loket Openbare werken, tel. (0575)
75 03 39. De overige (verharde)
wegen in de gemeente Bronckhorst
worden alleen gestrooid bij aan-
houdende gladheid.

Wanneer wordt er gestrooid?
Wanneer gladheid wordt voorspeld,
strooit de gemeente. Er wordt van
tevoren altijd overlegd met de
provincie. In de regel strooit de
gemeente haar routes in de loop van
de avond. Wanneer er sprake is van
sneeuwval of ijzel kan hiervan
worden afgeweken. In dat soort
gevallen kan 24 uur per dag worden
gestrooid. In gevallen van blijvende
gladheid wordt zonodig continu
gestrooid.

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrijding 
blijft het natuurlijk altijd oppassen
geblazen. Wij doen daarom een
dringend beroep op u om goed op 
de weersomstandigheden en de
verkeersinformatie te letten en daar
uw rijstijl en snelheid op aan te
passen. Houdt u er ook rekening
mee dat het een paar uur duurt
voordat alle doorgaande wegen zijn
gestrooid. Voor het bestrijden van
gladheid binnen de kom is het van
belang de auto's zoveel mogelijk aan
één kant van de weg te parkeren. De
strooiauto heeft dan een onbelem-
merde doorgang.

Trottoirs
Belangrijk is ook dat de trottoirs
goed begaanbaar zijn. Vooral voor
mensen die slecht ter been zijn. Wij
doen dan ook een dringend beroep
op u om het trottoir nabij uw woning
begaanbaar te houden. Met elkaar
kunnen we ervoor zorgen dat
gladheid zo snel mogelijk bestreden
wordt.

Schade aan beplanting
Helaas kan niet voorkomen worden
dat er soms zout buiten de rijbaan
terechtkomt en daardoor schade
kan ontstaan aan beplanting die
daarvoor gevoelig is. Het is aan te
raden op die plekken, doorgaans
langs wegen waar geen trottoir is,
beplanting toe te passen die beter
tegen zout kan.

Meer info?
Voor meer informatie over de
gladheidbestrijding in Bronckhorst
kunt u terecht bij het loket van de
afdeling Openbare werken in het
gemeentekantoor.

Gladheidbestrijding winter 2006/2007

Vorden

Zelhem

Hengelo

Baak

Steenderen

Halle

Hummelo

Keijenborg

Voor-Drempt

Toldijk

Wichmond

Hoog-Keppel

Laag-Keppel

Kranenburg

Velswijk

Veldhoek

Achter-Drempt

Olburgen

Bronkhorst

Op de gemeentepagina's in het
Contact van 14 en 21 november heeft
u kunnen lezen hoe u kandidaten
voor de verkiezing 'Vrijwilliger van
het jaar' kunt aanmelden. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 4 januari
2007 wordt de winnaar bekend
gemaakt. Denkt u eraan om kandi-
daten aan te melden voor 8 decem-

ber a.s. Meer informatie en een
aanmeldingsformulier kunt u ook
vinden op onze website
www.bronckhorst.nl. U kunt ook
bellen met Elly Werkman van de af-
deling Maatschappelijke ontwikke-
ling, tel. (0575) 75 04 99, of e-mailen:
e.werkman@bronckhorst.nl.

Vrijwilliger van het jaar

Zet bijzondere mensen in het zonnetje!
Rampen vallen 
niet te plannen.

Voorbereidingen 
wel.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, hoek Dorpsstraat/Landeweerweg, plaatsen tent en carbid schieten, ontheffing artikel 35

Drank- en Horecawet, 31 december 2006 van 11.00 tot 20.00 uur, stichting Knalbal
• Halle, afsluiten Landeweerweg tussen de Dorpsstraat en de Aaltenseweg, 31 december 2006

van 08.30 tot 17.30 uur, stichting Knalbal
• Halle, tijdelijke reclame, 20 december 2006 t/m 2 januari 2007, stichting Knalbal
• Steenderen, innemen van standplaats op het Burg. Buddinghplein voor verkoop van diverse

maaltijden op de vrijdagen van 1 januari t/m 31 december 2007, T.C. Chan
• Vorden, tent marktplein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 21 december 2006 van

20.00 tot 00.30 uur en 22 december 2006 van 20.00 tot 01.00 uur, De Herberg
• Vorden, Brandenborchweg, onderhoudswerkzaamheden aan spoorwegovergang op

5 december 2006 tussen 10.00 en 15.00 uur, VolkerRail Services
• Zelhem, slipjacht met start bij Ellen's Eethuisje op 3 februari 2007 van 13.00 tot 17.00 uur,

afsluiten Burgemeester Rijpstrastraat tussen Stationsplein en hoek Markt, diezelfde dag van
12.00 tot 13.30 uur, stichting Concours Hippique Zelhem

Bouwvergunningen
• Halle, Aaltenseweg 29, vergroten ligboxenstal
• Halle, Spiekermanweg 1, gedeeltelijk veranderen van de linkerzijgevel van de woning
• Halle, Tulnersweg 1, veranderen/vergroten woning door een aanbouw te realiseren en intern

het bestaande gedeelte te verbouwen
• Hengelo Gld., Molenenk 4, vergroten bedrijfshal
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 18, bouwen carport
• Hoog-Keppel, Rijksweg 56, bouwen veranda aan achterzijde woning
• Steenderen, Covikseweg 2a, verbouw boerderij tot woning met kantoor
• Steenderen, Kerkhofweg 19, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Christinalaan 3, bouwen carport
• Vorden, Hoetinkhof 29, veranderen van kozijnen en bijkeuken woning
• Vorden, Prins Bernhardweg 24, bouwen berging en vergroten woning
• Zelhem, Abraham Kuyperstraat 1, vergroten uitbouw aan woning
• Zelhem, Kruisbergseweg 12, oprichten werktuigenberging
• Zelhem, Wassenaarseweg ong., oprichten vrieshuis met kantoor

Aanvragen

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

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 12, voor het bouwen van een garage/berging, het betreft een

vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed
1983'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 30 november 2006 t/m 17 januari 2007 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op
de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt 
u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 15 november 2006:
• Vorden en Kranenburg, organiseren loterij, huis aan huis verkoop van 27 januari tot 3 februari

2007, stichting Kranenburg Carnaval
Verzonden 16 november 2006:
• Steenderen, innemen van een standplaats voor verkoop van bloemen, planten en tuingoed, 

op de vrijdagmiddagen in 2007, bloemenhandel Stanley
• Vorden, innemen van een standplaats voor verkoop van vis, op de dinsdagen van 09.30 tot 

17.30 uur in 2007, V.o.f. M.&F. van de Groep
Verzonden 20 november 2006:
• Steenderen, De Bongerd, jaarlijkse bazaar, 25 november 2006 van 14.00 tot 16.30 uur, S.W.O.
• Vorden, Almenseweg 35a, winterfair met live muziek en markt/braderie op 9 december 2006

van 11.00 tot 19.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet diezelfde dag tussen 10.00
tot 22.00 uur, afsluiten van het pad tussen het Biesterveld en restaurant 't Olde Lettink (Almen-
seweg 35a) op 8 en 9 december 2006, H.L. Klaassen

• Vorden, dorpscentrum, tentoonstelling/wedstrijd vogels, 24 t/m 26 november 2006, vogel-
vereniging De Vogelvreugd

• Vorden, Kapelweg, midwinterhoornblazers en wandeling door de omgeving, 10 december 2006
van 10.00 tot 16.00 uur, Kapelcommissie

Drank- en horecawet
Verzonden op 20 november 2006:
• Zelhem, vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Ruurloseweg 39,

E.C.A. Janssen

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 24 november 2006:
• Hengelo Gld., Waarleskamp 37, bouwen erker, verleend met vrijstelling op grond van artikel

19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 17 november 2006:
• Zelhem, Bergstraat 1, plaatsen van 3 vlaggenmasten

Verzonden op 21 november 2006:
• Halle, Dorpsstraat 2, veranderen en vergroten garagebedrijf, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Kampweg 2, bouwen kantoor/kantine, verleend met vrijstelling op grond van artikel 17

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een periode van vijf jaar
• Zelhem, Ruurloseweg 39, vergroten logiesbedrijf, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
Verzonden op 22 november 2006:
• Wichmond, Broekweg 5, plaatsen mestopslagvoorziening, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Hummeloseweg 46, wijzigen vergunning voor 2 dubbele woningen met garage
Verzonden op 24 november 2006:
• Drempt, Molenweg 26, vergroten woning, verleend met ontheffing van artikel 4.12 van het

Bouwbesluit 'vrije doorgang binnendeuren 2100 i.p.v. 2300 mm/aansluiting bij bestaande
deuren' en verleend met ontheffing van artikel 4.24 lid 3 respectievelijk artikel 4.28 lid 3 van het
Bouwbesluit 'plafondhoogte van 2500 i.p.v. 2600 mm/aansluiting bij bestaande plafondhoogten'

• Hengelo Gld., Varsselseweg 38, bouwen schuur
• Steenderen, Hoge Wesselink 2, uitbreiden garagebedrijf met autowasplaats

Sloopvergunningen
Verzonden op 22 november 2006:
• Halle, Oude Maatje 3, gedeeltelijk slopen woning
• Hengelo Gld., Vordenseweg 2, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Hoog-Keppel, Burgemeester Vrijlandweg 34, gedeeltelijk slopen garage/berging

Kapvergunningen
Verzonden op 21 november 2006:
• Gemeente Bronckhorst, voor het vellen van diverse dode bomen en/of bomen die gevaar op

kunnen leveren. Betreffende bomen zijn gemerkt met rode verf. De vellijsten liggen ter inzage
op de afdeling Openbare werken en kunt u downloaden via de website www.bronckhorst.nl.
Herplant wordt, indien mogelijk, ter plaatse uitgevoerd. Voor meer informatie hierover kunt u
contact opnemen met de afdeling Openbare werken, tel: (0575) 75 03 29.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, de Kapelcommissie houdt op 10 december 2006 een winterwandeling op de Kapelweg.

Hiervoor geldt een parkeerverbod aan één zijde van de Kapelweg op die dag van 10.00 tot 16.00
uur

• Vorden, restaurant 't Olde Lettink houdt op 8 december 2006 een winterfair. Hiervoor wordt
een gedeelte van de Mispelkampdijk, tussen de Oude Zutphenseweg en de Mispelkampdijk, op
8 en 9 december 2006 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 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
Vergunningen, veiligheid en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, bouw- en sloopvergunnin-
gen en tijdelijke verkeersmaatregelen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaar-
schrift 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 bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

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

Verleende vergunningen

Ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed 't Veld, Halle'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed 't Veld, Halle' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 30 november 2006 t/m 10 januari 2007 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. Het plan heeft
betrekking op het oprichten van een nieuw landgoed tussen de Nijmansedijk en de Stadsedijk in
Halle.

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

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied 2006 Eekstraat 3,
Steenderen'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 26 oktober 2006 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2006 Eekstraat 3, Steenderen' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het
realiseren van twee recreatieappartementen in een vrijkomende stal op het perceel Eekstraat 3
in Steenderen.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 30 november 2006 t/m
10 januari 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

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

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Gedeeltelijk goedgekeurd bestemmingsplan 'Steenderdiek 1999-2005,
Steenderen'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 14 november 2006 het bestemmingsplan
'Steenderdiek 1999-2005, Steenderen' gedeeltelijk goedgekeurd. Goedkeuring is onthouden aan
artikel 9 lid 7 van de planvoorschriften betreffende het verlenen van vrijstelling t.b.v. de maxima-
le omvang van een perceel bouwgrond.

Het plan heeft betrekking op:
• de oostelijke uitbreiding van het bedrijfsterrein van Aviko in Steenderen
• een nieuwe verbindingsweg vanaf de L. Dolfingweg om deze uitbreiding heen naar de dorps-

kern van Steenderen
• de noordelijke uitbreiding van en het lokale bedrijventerrein aan de Dr. A. Ariënsstraat in

Steenderen
• een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de L. Dolfingweg naar de noordelijke uitbreiding van het

lokale bedrijventerrein

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 30 november 2006 t/m
10 januari 2007 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

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

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied 2004 Beekstraat 12,
Toldijk'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2004 Beekstraat 12, Toldijk' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op de opdeling van een voormalige agrarische bedrijfswoning en een
daarmee in verbinding staand agrarische bedrijfsgebouw in drie woningen.

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

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

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
30 november 2006 t/m 17 januari 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Vierakker, Beckenstraat 1, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

melkveehouderij

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 inrichting gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 18 januari 2007. Indien u dat wenst worden uw persoon-
lijke 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 ziens-
wijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
30 november 2006 t/m 17 januari 2007 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 20-22, een oprichtingsvergunning voor een inrichting voor het

vervaardigen van dakkapellen
• Steenderen, Nijverheidsweg 9, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een metaalbewerkingsbedrijf

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over een van de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen een van de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen eventuele wijzigingen in de besluiten ten opzichte van

de eerdere ontwerpbesluiten
d.enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 18 januari 2007.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
een beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek moet u
binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door die voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer B en w maken bekend dat de raad op 23 november 2006 de Exploitatieverordening Bronckhorst
2006 heeft vastgesteld en de Exploitatieverordeningen van de gemeenten Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem heeft ingetrokken.
De verordening treedt in werking op 24 november 2006.

De Exploitatieverordening ligt vanaf de dag van deze bekendmaking ter inzage in het gemeente-
kantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling en is tegen betaling van kosten
verkrijgbaar.

Exploitatieverordening Bronckhorst 2006

NIEUW IN VORDEN
RESTAURANT-HOTEL

De Gravin van Vorden
(voorheen hotel Bloemendaal)

Zie onze keukenbrigade aan het werk en laat u culinair verwennen.

KENNISMAKINGSAANBIEDING
t/m 17 december eet elke 2e gast voor de halve prijs.

(tegen inlevering van deze bon)

U kunt bij ons al terecht vanaf € 27,50 voor een compleet menu.

Tevens ontvangen wij u graag voor uw diners, feesten,
partijen en zakelijke bijeenkomsten.

Ook kunnen we voor u koken op locatie.
(informeer naar de mogelijkheden)

Stationsweg 24, 7251 EM Vorden, (0575) 55 12 27,
info@gravinvanvorden.nl, www.degravinvanvorden.nl

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

BESTEL ZE NU!

ZOVEEL MENSEN
ZOVEEL WENSEN ...



Spaar 
voor gratis

toegangs-
bewijzenvoor het

Wintercircus

Gratis

naar ’t

Winter-

circus

Spaar nu bij Super de Boer voor gratis toegangsbewijzen.

De deelnemende Super de Boer vestigingen vindt u in:
Steenderen: Dorpsstraat 14 • Telefoon (0575) 45 12 06 
Vorden: Dorpsstraat 18 • Telefoon (0575) 55 27 13

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig 

van maandag 27 november t/m zaterdag 2 december 2006

en alleen geldig bij nevenstaande Super de Boer vestigingen.

Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

JONA
GOLD

HANDAPPELEN
zak 1,5 kilo van 1,99 

voor1.79

+ 1 gratis 
circuszegel

+ 1 gratis 
circuszegel

CHOCOTOFF
zak 225 gram

2 zakken van 3,18 

voor 2.98

+ 1 gratis circuszegel

SISI OF
7UP

ALLE SMAKEN
2 flessen à 1,5 liter van 1,98 

voor1.69

8 Weken lang van maandag 23 oktober t/m zaterdag 16 dec.

2006 kunt u bij SUPER DE BOER weer sparen voor GRATIS

toegangsbewijzen voor ons grandioze WINTERCIRCUS, 

met natuurlijk een totaal vernieuwde 2 uur durende

wervelende show, voor jong en oud!!!

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij iedere 7,50 euro

(excl. statiegeld, slijterij, koopzegels, tabak en postwaarden/

diensten) aan boodschappen een spaarzegel. 

Tevens ontvangt u wekelijks bij verschillende artikelen 1 of

meerdere spaarzegels. 

SPAREN GAAT DUS MAKKELIJK EN SNEL. 

U kunt uw volle spaarkaart direct omwisselen voor een geldig

toegangsbewijs voor onze voorstellingen die plaats vinden op 

het parkeerterrein bij de sportvelden van de korfbal en hockey, 

aan de Laan van Eme te Zutphen (t.o. ziekenhuis) 

v.a. woensdag 3 jan. t/m zondag 7 jan. 2007.

(Voor deze actie geldt vol=vol, dus haast u)
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In de raadszaal van het gemeentehuis
kon een ieder als eerste volgen wat in
Bronckhorst de uitkomsten waren.
Burgemeester Aalderink hield hier-
over een presentatie en berekende dit
ook door naar wat dat zou betekenen
als er nu gemeenteraadsverkiezingen
waren. Bij de verkiezingsuitslagen in
het gemeentehuis waren ook wethou-

ders en raadsleden aanwezig. Het was
gezellig druk in het gemeentehuis. Na-
tuurlijk was er ook een verbinding
met Den Haag en Hilversum om de
landelijke uitslagen op de voet te vol-
gen. Vooraf aan de uitslagen ging bur-
gemeester Aalderink rond met micro-
foon om de bezoekers te ondervragen
wat zij dachten hoe de verkiezingsuit-

slag zou worden. De verkiezingsuitsla-
gen in Bronckhorst werden professio-
neel gepresenteerd op een groot
scherm. De eerste uitslag kwam van
stemlokaal Keijenborg. Alle uitslagen
van de 26 stemlokalen werden door
Aalderink van commentaar voorzien.
Tussendoor werden bezoekers ge-
vraagd om een reactie. Als afsluiting
van het stemgedrag in Bronckhorst
gingen de fractievoorzitters in debat.
Het opkomstpercentage voor de Twee-
de Kamerverkiezingen in de gemeente
Bronckhorst was 84,16 procent.

Schakeling Den Haag - Hilversum - Hengelo

Verkiezingsuitslagen 'live' in raadszaal Bronckhorst

Op 22 november waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de ge-
meente Bronckhorst konden inwoners hun stem uitbrengen in één van
de 26 stemlokalen. De gemeente Bronckhorst kreeg de uitslagen direct na
sluiting van de stembureaus binnen.

The Long Journey Home vertelde over
het troosteloze en hopeloze leven van
de familie Jones, van wie de oudste
zoon John stiekem naar Amerika emi-
greerde. Hij nam geen afscheid van
zijn familie omdat hij bang was dat
zijn vader hem tegen zou houden.
Diep verdrietig en vertwijfeld liet hij
zijn ouders achter.

Nooit ging hij terug naar Ierland, het
land waar hij toch zoveel van hield.
Nooit las hij de brieven van zijn fami-
lie, hij kon de emoties niet aan. 

In Amerika bouwde hij een nieuw le-
ven op, maar de heimwee bleef. John
Beumer (contrabassist) vertelde tussen
de nummers over John Jones' leven,
daarbij vaak heel subtiel begeleid op
de gitaar door Marius Klein. 

In elk nummer hoorde en zag het pu-
bliek meer over het leven van John Jo-
nes en de Ieren in de negentiende
eeuw. Een leven dat ondanks de ar-
moede, de honger, het vocht dat door-
drong tot in je botten, zijn vreugdes
kende. 

Zo maakte het muziek maken een
groot deel van hun leven goed. Dat
was te horen aan de melodieën die
Blue Dew speelde waarvan de meeste
heel vrolijk zijn. Het publiek ging er
ook helemaal in op en menig hoofd in
de zaal deinde mee op de maat.

Zo klonk het spel van Pim Leutholff op
de banjo vrolijk en uitstekend. 

Zij stem had zo'n Ierse klank dat men
zich hardop afvroeg of Leutholff een
Ier van geboorte was. 

Zoals hij het lied Kilkelly zong…..kip-
penvel kreeg je ervan, terwijl het in de
zaal met al die mensen toch behoor-
lijk warm was. De viool van Wendy
van Zomeren harmonieerde prima bij
de andere instrumenten. 

Opvallend hoe schijnbaar moeiteloos
alle musici meerdere instrumenten
bespeelden. De mondharmonica, be-
speeld door John Beumer had wat ons
betreft nog wel vaker mogen klinken. 

De stemmen van de artiesten pasten
heel goed bij elkaar en leken af en toe
een instrument apart te zijn. 

De beelden die in een enorm formaat
op de muur achter de muzikanten ge-
projecteerd werden, maakten de voor-
stelling helemaal af. 

Om half elf kwam er een einde aan
een heerlijke theateravond waarbij
oren en ogen flink aan de kost kwa-
men.

Meer informatie: Kunstkring Ruurlo :
www.kunstkringruurlo.nl 
Blue Dew: www.bluedew.nl

Grote belangstelling voor

The Long Journey Home
Er zijn 85 stoelen beschikbaar in het Kulturhus in Ruurlo en de voorver-
koop loopt als een trein, loopt gaandeweg steeds harder en daardoor
krijgt de Kunstkring Ruurlo te maken met een luxe probleem. Waar ha-
len we zoveel stoelen vandaan? Uit alle ruimtes worden ze gehaald en uit-
eindelijk worden 170 stoelen bezet door de grote stroom mensen die uit
Ruurlo en alle windstreken gekomen zijn om naar de voorstelling met de
Amerikaanse bluegrassmuziek en Ierse folk van Blue Dew te luisteren.
Een voorstelling met beelden en een verhaal.

Wat gebeurt er precies? 

In de nacht van zondag 10 op maandag 11 december wordt

het analoge ethersignaal overgeschakeld naar een digitaal

signaal. Als u geen actie onderneemt, heeft u vanaf 

11 december via de antenne geen ontvangst meer. Schakel

daarom tijdig over naar een andere ontvangstmogelijkheid.

De mogelijkheden zijn: satelliet, digitale ethertelevisie, kabel

en internet tv.

Voor wie geldt dit?

U hoeft alleen over te schakelen op een andere manier van

ontvangst als u op dit moment via een ‘harkantenne’ op

het dak of een ‘sprietantenne’ op het toestel televisie kijkt.

Er zijn in Nederland zo’n 74.000 huishoudens die de

uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 en/of de regionale

omroep alleen via een antenne ontvangen. Daarnaast zijn

er ook mensen die bijvoorbeeld een antenne hebben in

een vakantiehuisje of op een tweede of derde toestel.

Voor wie geldt dit niet?

Kijkt u op een andere manier televisie? Via kabel, satelliet,

internet tv of de digitale ether? Dan hoeft u niets te doen.

Voor u verandert er niets.

Welke alternatieven zijn er?

Er zijn vier alternatieven voor mensen die nu nog via een

antenne televisie kijken; satelliet, digitale ether, kabel en

internet tv. Satelliet is in heel Nederland beschikbaar.

Digitale ethertelevisie is op dit moment alleen beschikbaar

in de Randstad. Vanaf 11 december zijn Nederland 1, 2 en 3

en de regionale omroep ook in de rest van Nederland via de

digitale ether te bekijken. Kabeltelevisie is bijna overal in

Nederland beschikbaar en internettelevisie breidt zich

momenteel uit over het land.

Voor welke ontvangst u ook kiest: in de meeste gevallen

betaalt u eenmalig voor ontvangstapparatuur, administratie-

of aansluitingskosten en maandelijkse abonnementskosten.

Als u alleen uitzendingen van Nederland 1, 2 en 3 en/of de

regionale omroep wilt (blijven) bekijken, kan dit gratis via de

digitale ether of de satelliet. U hoeft in beide gevallen geen

abonnement af te sluiten. Voor het ontvangen van televisie

via de digitale ether moet u een decoder kopen. Als u kiest

voor de satelliet, dan heeft u een schotel nodig en een

decoder met smartcard. Daarnaast betaalt u eenmalig

administratiekosten.

Wat kunt u doen met uw dakantenne?

Als u kiest voor televisieontvangst via de digitale ether dan

is het verstandig om de antenne op het dak te laten staan.

Het is mogelijk dat u die antenne nodig heeft voor de

ontvangst van het digitale ethersignaal. Als u kiest voor een

andere manier van televisieontvangst (kabel, satelliet of

internettelevisie), dan kunt u de antenne in principe van het

dak halen, maar het is niet noodzakelijk. Als u toch uw

antenne van het dak haalt, let er dan op dat deze niet

gekoppeld is aan bijvoorbeeld uw radio-ontvangst.

Informatie over ontvangstmogelijkheden 

Satelliet tv:

- www.canaldigitaal.nl / 0900-9327 (  0,20 p/min)

Digitale ethertelevisie:

- www.kpn.com (trefwoord: overschakelen) / 

0900-0244 (  0,10 p/min) 

Kabel tv:

- www.kabelbedrijf.nl of bel de kabelmaatschappij die

actief is in uw gemeente

Internet tv:

- www.tele2.nl / 0800-1602

- www.minetv.nl / 0900-0244 (  0,10 p/min)

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij een

elektronicawinkel.

Waarom gaat het signaal op digitaal?

Digitale techniek biedt veel meer mogelijkheden dan

analoge techniek. Daarom wil de overheid de ruimte in de

ether die nu nog gebruikt wordt voor het analoge signaal

gaan gebruiken voor digitale signalen. Daarmee komt er

ruimte voor meer televisiezenders, betere beeld- en geluids-

kwaliteit, nieuwe (interactieve) diensten en mobiele toe-

passingen. De komende jaren zal overal in Europa dezelfde

overschakeling van analoog naar digitaal plaatsvinden.

Verdere informatie 

Kijk voor meer informatie op www.signaalopdigitaal.nl, bel

met Postbus 51: 0800-8051 of neem contact op met uw

gemeente.

Analoge ethertelevisie wordt 
digitale ethertelevisie
Kijkt u via een antenne op het dak of op het televisietoestel 

naar Nederland 1, 2 en 3 en/of de regionale omroep? Dan

ontvangt u de uitzendingen via een zogenoemd analoog

signaal via de ether. Dit signaal verdwijnt binnenkort.

Signaal op digitaal

Tijd om over te schakelen

Dit is een bericht van de overheid.
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Partij       TK-06       TK-03      GR-04
CDA 9504 10507 6148
PvdA 4753 6347 4268
VVD 3737 4417 3361
SP 3518 963 452
Fort 47 957 570
GL 680 739 855
D66 294 706
ChU 560 216
SGP 131 135
NTR 3
PVDD 339 89
EénNL 85
PVV 781
Poort 0
PVN 9
LDP 2
VSP 10
AdBos 8
GVIP 4
ID 2
Overige partijen 164
Geldige stemmen 24467 25240 15654
Blanco/ongeldig 12 23 23
Opgeroepen 29085 29246 29074
Niet verschenen 4606 3983 13397
Opkomstpercentage 84,16% 86,38% 53,92%

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen

      TK-06       TK-03      GR-04

 

112

Wat speet mien dat , alwear de laat-
ste aflevering van ‘Boer zoekt
vrouw’. Het hat van mien nog een
tiedjen meugen duurn.. Het was
spannend en het waarn heel echte
gewone leu in hun gewone doen en
laoten. Ik denke dat daorumme ok
zo onwies vulle leu dit programma
hebt bekeken. Iej konnen oew zelf
er helemaols in verplaatsen. Want
wie kent in ons Bronckhosrt genog
figuurn as dizze meest nog jonge
boern. En ok de gekozen vrouwleu
waarn heel echt in hun doen en la-
oten.. Onze volk vond den boer uut
de Wieringermeer , Hans, zelfs de
aardigsten, met zien grote jonges..
En zo umme de taofel was er een
discussie onder mekaar, oaver de
vrouwleu die meededen en wie of
de meeste kans had. Het is toch on-
geleufelijk dat er 170 brieven
kwammen op zon boern adres. Wat
zol een mense daor verleagen on-
der worden. Het was jammer dat er
gin ene biej was uut ons Bronck-
horst. Verleden jaor ok al ginne oet
den Achterhoek. Ja iej mot ok wel
lef hebben veur zon avontuur. Dat
Twentse toneel , effen earder, veur
de T.V. Gelderland , ‘Jonge leu en
oolde grond’dat was ok al zon suc-
ces. Bliekbaor vind wie met mekaar
dat mooi wanneer de olde uutspra-
ken weer oaver taofel rolt. Rieka hef

al tegen eurn Hendrik ezegd of on-
zen burgemeister van van ons
Bronckhorst ,op ne camping argens
in onze mooie gemeente . Een paar
dage achter mekaar in tenten en ca-
ravans . Een dudelijk programma
samenstellen. De vrouwleu met
boern veurliefde uutnodigen en de
vrijgezellen van Bronckhorst met
mekaar laoten kennismaken. Een
flinke tente op het terrein woar wie
ze van alles kunt laoten zeen en
heurn. En uutgebreide excursies op
verschillende boern bedrieve. Ons
aller Bennie Jolink as muziekant
um de goeie stemming d’r in te
kriegen.. Bennie was al biej de sol-
daoten as zon soort modernen veld-
prediker, um onze jonges moed in
te blaozen ,in d’n oorlog tegen de
Taliban En pas nog hadde Bennie
tied veur de karke in Hummelo. Die
Herv. Karke van ziene olders is no
wear helemaols boaven jan nao zon
pracht concert. Ik denke dat Bennie
een soort van bekearing hef onder-
gan ,net as Simson uut d’n biebel
indertied ,den leet zich ok verlei-
den umme zien lange haor te lao-
ten afknippen en dat is um ton
slecht bekommen. Hij worden d’r
ton een ander mense van. Bennie
kan best mear versjes spullen dan
allenig ‘Oerend Hart’ .D’r bunt in
ons Bronckhorst een hoop eenza-

me vogels van diverse pluimage die
een handjen geholpen mot wor-
den...Het hooft neet allenig boern
vrijgezellen te wezzen. D’r meugt
natuurlijk ok vrouwleu uut de ei-
gen streek op af kommen. En het
mot ok neet allenig jong volk wez-
zen. Onder de oldern bunt net zo
good vulle alleenstaonden, die dat
allenig wezzen , lange zat bunt. Iej
zollen kunnen vraogen of ze in ol-
de klederdracht komt, een wed-
stried veur het mooiste kostuum.?
Een earste keare neet te groots an-
pakken. De plattelands jongeren
bunt zo good in allerhande cabaret
aovenden , zol dit gin uutdaging
kunnen wezzen? No is het meest
wel zo dat het jonge volk dat hier
an met dut zik zelf wal red en al
biej tieds wat an ’t handjen hef. De
mensen die wat achteraf staot en
de katte oet de boom kiekt die bunt
het meest gebaat wanneer ze wat
ongedwongen kunt kennismaken.
Dat kan op meerdere maniern. Het
belangsriekse is dat argens iemand
dit oppakt. Misschien in overleg
met T.V.Gelderland? Al zal dat wear
anderen terugge hollen. Die wilt
juust neet in de schijnwerpers. Wie
laot ons neet graag in de kaarten
kieken biej ons in Bronckhorst. 

De Baron van Bronckhorst

Daarnaast zijn op de Beletage de diver-
se stijlvertrekken zeer smaakvol en in
kerstsfeer ingericht, met gedekte ta-
fels en groendecoraties. De feeriekver-
lichte binnenplaats is het decor voor
de ultiemekerstbeleving en vanzelf-
sprekend kunt u hier genieten van een
glaasje gratis gluhwein. Ter afsluiting

kan men in de sfeervol ingerichte bras-
serie nagenieten. 

De Kerstfair wordt gehouden van 8
t/m 10 december, Openingstijden:
11.00 - 18.00 uur. Voor meer informatie
zie www.kasteelvorden.nl, of bel met
(0575) 55 06 84

Smaakvolle Kerstfair
in Kasteel Vorden

Kasteel Vorden opent opnieuw haar deuren tijdens de smaakvolle Kerst-
fair. De beneden verdieping van het kasteel is het decor voor standhou-
ders, die de kerst gedachte allen op hun eigen wijze vorm willen geven.

Partij Totaal sd: 1 sd: 2 sd: 3 sd: 4 sd: 5 sd: 6 sd: 7 sd: 8 sd: 9 sd: 10 sd: 11 sd: 12 sd: 13 sd: 14 sd: 15 sd: 16 sd: 17 sd: 18 sd: 19 sd: 20 sd: 21 sd: 22 sd: 23 sd: 24 sd: 25 sd: 26
CDA 9504 581 505 435 730 257 384 366 347 202 145 324 287 361 481 416 438 389 444 592 112 335 315 226 427 228 177
PvdA 4753 207 248 256 180 78 208 242 130 76 77 133 324 296 341 258 258 105 106 373 42 70 116 159 231 173 66
VVD 3737 185 181 127 132 70 212 123 101 85 40 130 130 169 244 225 209 165 158 243 31 53 107 213 233 103 68
SP 3518 135 205 167 170 60 163 185 115 48 54 129 192 223 234 146 197 91 102 244 38 104 115 67 112 149 73
Fort 47 2 2 4 1 0 3 4 2 0 2 2 2 2 1 1 2 3 0 4 0 3 1 0 3 3 0
GL 680 24 24 20 31 9 30 14 12 10 14 20 17 28 51 33 51 28 42 60 10 13 33 36 35 22 13
D66 294 18 6 5 4 3 14 15 3 4 1 8 7 19 17 25 14 16 14 27 4 4 7 29 19 7 4
ChU 560 20 17 30 10 13 37 49 25 25 13 14 28 28 29 30 20 18 21 30 7 22 8 23 31 9 3
SGP 131 0 6 0 1 0 25 24 18 7 1 3 11 7 4 3 3 2 0 0 0 4 1 1 9 1 0
NTR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PVDD 339 10 11 8 16 4 12 11 3 17 9 11 16 15 18 18 18 9 16 29 7 9 9 24 16 15 8
EénNL 85 4 5 5 3 3 2 1 2 0 2 2 2 5 9 1 7 3 4 8 1 0 0 1 10 1 4
PVV 781 38 57 45 42 21 54 43 31 23 14 36 23 31 41 22 48 24 24 43 9 13 25 23 22 20 9
Poort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PVN 9 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
LDP 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VSP 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
AdBos 8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GVIP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ID 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Geldige stemmen 24467 1226 1270 1104 1323 518 1146 1077 790 499 372 814 1042 1187 1474 1179 1267 853 934 1653 261 630 737 802 1152 732 425
Blanco/ongeldig 12 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Opgeroepen 29085 1373 1549 1388 1532 647 1411 1272 946 646 457 1084 1364 1404 1599 1447 1449 1018 1087 1975 296 698 874 908 1318 856 487
Niet verschenen 4606 146 277 282 208 129 265 195 156 147 84 270 322 217 124 267 182 165 152 321 35 68 137 106 165 124 62
Opkomstpercentage 84,16% 89,37% 82,12% 79,68% 86,42% 80,06% 81,22% 84,67% 83,51% 77,24% 81,62% 75,09% 76,39% 84,54% 92,25% 81,55% 87,44% 83,79% 86,02% 83,75% 88,18% 90,26% 84,32% 88,33% 87,48% 85,51% 87,27%
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1. Gemeentehuis Bronckhorst Raadhuisstraat 20 Hengelo (Gld)

2. Sporthal de Kamp Sarinkkamp 7 Hengelo (Gld)

3. Herv. gem. Ons Huis Beukenlaan 30 Hengelo (Gld)

4. Dorpshuis De Horst St. Janstraat 6 Keijenborg

5. Basisschool Varssel Zelledijk 22 Hengelo (Gld)

6. Cultureel Centrum De Brink Stationsplein 8-12 Zelhem

7. N.P.B.-gebouw Piersonstraat 4 Zelhem

8. Gemeenschapshuis D'n Draejer Velswijkweg 50 Zelhem

9. Basisschool Wolfersveen Wolfersveenweg 3 Zelhem

10. Basisschool Halle-Heide Halle-Heideweg 22 Halle

11. Café-restaurant Nijhof Dorpsstraat 13 Halle

12. Zorgcentrum De Zonnekamp Magnoliaweg 34 Zelhem

13. Basisschool Schildersoord Frans Halsstraat 21 Zelhem

14. Dorpscentrum zij-ingang Raadhuisstraat 6 Vorden

15. Woonzorgcentrum De Wehme Nieuwstad 32 Vorden

16. Basisschool De Vordering het Jebbink 5 Vorden

17. Basisschool De Kraanvogel Eikenlaan 22 Vorden

18. Gebouw Withmundi Dorpsstraat 16 Wichmond

19. Sporthal Steenderen Prins Bernhardl. 3 Steenderen

20. Zaal Kraantje Lek Olburgseweg 7 Olburgen

21. Basisschool De Rank Russerweg 23 Toldijk

22. Zaal Herfkens Z.-Emmerikseweg 64 Baak

23. Sporthal Hoog-Keppel Monumentenweg 30 Hoog-Keppel

24. Verzorgingshuis Hyndendael Keppelseweg 35 Hummelo

25. Dorpshuis Drempt Kerkstraat 86 Drempt

26. Café-restaurant De Boerderie Zomerweg 28 Drempt

Overzicht stembureaus gemeente Bronckhorst
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Een Uniek installatiebedrijf
Heegt Installatie heeft alles in huis om u van dienst te

zijn: apparatuur, inrichting en techniek. Als installa-

tiebedrijf weten wij wat voor u van belang is.

Gebruiksgemak, de zekerheid van kwaliteit, design

met een persoonlijk accent: onze adviseurs hebben

het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk

advies maken Heegt Installatie uniek.

Aan u de keus
Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal-

balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen of laten

doen: Sanitiem biedt u de keus.

S a nitie m nu o o k in H e ng e lo

Eindelijk één adres

Voor badkamers en tegels tot en met volledige

wellnessruimte.Modern of klassiek, van tegelvloer

tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.

Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler 

maakt,nu bij u in de buurt.

Heegt Installatie

Molenenk 6, 7255 AX Hengelo Gld.

Telefoon: 0575-46 52 58

www.heegt.nl

S a n itie m n u o o k in H e n g e lo

*  Snoeien van bomen

* Rooien en vellen van bomen

* Plaatsen van stormankers

* (ver)planten van bomen 

* Park- en landschapsverzorging

* Boomtaxatie

* Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

* Europees gecertificeerd European Treeworker 

Gegarandeerde hoge kwaliteit van het boomverzorgingswerk ! 

*

* 

* 

* 

*

* 

* 

*

 Snoeien van bomen

Rooien en vellen van bomen

Plaatsen van stormankers

(ver)planten van bomen 

Park- en landschapsverzorging

Boomtaxatie

Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA) 

Europees gecertificeerd European Treeworker 

Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / telefoon 0575 – 44 1048 

  www.coditboomverzorging.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

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

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Bezoek onze open dagen:      1 dec. van 14.00 tot 20.00 uur
2 en 3 dec. van 11.00 tot 16.00 uur

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190www.helminkmeubelen.nl

Tijdelijk 
krasse korting
op een rolluik van Helmink!

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Nu kiezen voor een rolluik geeft u in alle opzichten een goed 
gevoel! . Want naast inbraakpreventie en goede verduistering 
biedt een rolluik zomer en winter warmte- en geluidsisolatie 
en effectieve zonwering.
Bovendien krijgt u in de maand december 10% korting op 
onze rolluiken. En met een beetje geluk kan dat oplopen tot
20, 30, zelfs 40%! Grijp uw kans en kras die korting bij elkaar! Vorden

Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514 

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren � metselwerk
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575 - 45 14 86
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06 - 1533 8615
7227 DA Toldijk fax 0575 - 45 09 40

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
2 december

DDD JJJ    MMM aaa rrr ttt iii jjj nnn    WWWooo lll sss iii nnn kkk

eee nnn    SSS iii nnn ttt    eee nnn    PPP iii eee ttt

MAGAZIJN
OPRUIMING

zaterdag
2 december
Div. COUPONS

ondertapijt,
tapijt, gordijnen

Showmodellen
binnen zonwering

Restanten verf

HARMSEN 
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

* PEUGEOT *
scooters - bromfietsen

NU tegen zéér scherpe prijzen
(FOX • LOOXOR • LUDIX • VIVACITY • SPEEDFIGHT-2 • JET FORCE)

Ook voor onderhoud en reparatie bent u bij ons aan het juiste adres!

Dealer van: Peugeot • Derbi • Rieju • Beta • Tomos

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278
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Weekmenu:
D I N S D A G  2 8  N O V E M B E R  T O T  E N  M E T  V R I J D A G  1  D E C E M B E R

Kerrie

DINSDAG
28 NOVEMBER

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

xNieuw!AFHALEN A 8,-

(VANAF 17.OO UUR)

Wij zijn 1e kerstdag geopend vanaf 16:00 uur,  2e kerstdag geopend vanaf 14:00 uur  Reserveer tijdig!

Zuurkool
Schotel

WOENSDAG 
29 NOVEMBER

met rookworst 
en jus

met witte rijst

Roodbaars
Filet

DONDERDAG 
30 NOVEMBER

met frites 
en salade

VRIJDAG 
1 DECEMBER

met gebakken 
aardappel en warme

groenten

gemarineerdeKip

z8.50 z8.50 z8.50

Varkenssteak

Kerst Assiëtte trois Jambon 

Marriage van zalmtartaar en zalm mousse

Medaillons van kalfshaas gelardeerd met spek, 
begeleid door een rode wijn-chalot saus

Zeeduivel, met witte port-sinaasappelsaus

Choco festijn (diverse lekkernij van chocola)

Pana Cotta van Rote gruBe, met vanille ijs

menu
2006

� � � � � � � � � ����

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

..

50% Korting op
• Bitterkoekjes van € 1.19 nu  € 0.59

• Satéballetjes van € 1.59 nu  € 0.79

• Gratis afbakstokbrood
Bij aankoop van 2 bakjes salade of
American Filet

• Pak ribjes nu slechts € 0.99

Openingstijden Edah lekker en laag Hengelo:
Maandag van 8.00 tot 20.00 uur.
Dinsdag van 8.00 tot 20.00 uur.
Woensdag van 8.00 tot 20.00 uur.
Donderdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

DEZE WEEK

Schoonmaak/klussenbedrijf Tromp
Tevens glazenwasserij

Stukadoren

Renovatiewerk

Schilderwerk

Sauswerk

Tapijt- en vinylleggen

Tuinieren en timmerwerk

Glaszetten

Bestrating ook sier

Bouwopruiming

Behangen ook trapgat

Metsel of voegwerkzaamheden

Loodgieterswerk

Heeft u problemen met uw cv? We lossen ze voor u op.
We zijn voordelig en goed. Staat uw klus hier niet bij? Bel
voor gratis offerte.

Tel. 06 15 17 33 70 K.v.K. 37100750

Elke klus is een Trompklus

Een afspraak waar iets moois uit groeit
Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?

Wilt u voortaan minder zelf doen?

Denkt u aan een nieuwe tuin?

Wij vertalen uw ideeën graag in een uniek voorstel.

Aarzel dus niet en maak een vrijblijvende afspraak

U en uw tuin bloeien ervan op!
p

Zutphen Emmerikseweg 83a, BAAK

www.hoveniersbedrijfevers.nl

   0575 - 44 10 48 

Niet alle aanbiedingen zijn met elkaar te combineren. De verkoopprijzen zijn inclusief BTW en de BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, kentekenleges en
verwijderingsbijdrage. Getoonde modellen kunnen afwijken van de standaarduitrustingen. Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5.2l/100 km
tot 9.3l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 127 gr/km tot 234 gr/km. Vraag in de showroom naar de voorwaarden. Wijzigingen in prijs en
model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. KvK Amsterdam nr. 340 888 67. *3 jaar gratis plus de daaropvolgende jaren gratis bij iedere offi ciële
onderhoudsbeurt uitgevoerd bij de Erkend Chevrolet-reparateur.

Chevrolet. It's a big plus

www.chevrolet.nl/superdeals

Autobedrijf Groot Jebbink B.V. 
Rondweg 2, Vorden, 0575-552222 
www.groot-jebbink.nl

Op elke Chevrolet gratis levenslange 
pech-onderweg hulp*

8.495 euro

Matiz Breeze v.a.

Wendbaar stadstype met 
veel extra’s

11.995 euro

Kalos 3d 1.2 Breeze v.a.

Ruim van binnen 
en ruim 
voorzien 
van luxe

Kalos 5d 1.2 Breeze: 
12.495 euro

16.995 euro

Tacuma 1.6 Breeze v.a.

De ideale auto voor privé 
en zakelijk

17.295 euro

Nubira SW Breeze v.a.

De meeste ruimte in 
zijn klasse

Breeze-modellen zijn zeer rijk uitgerust met: • airconditioning met pollenfi lter
• ABS met elektronische remkrachtverdeler • centrale deurvergrendeling
• airbags vóór • stuurbekrachtiging 
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AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Toyota Yaris 1.0 16V 3 drs. zwart met. 2004
Opel Astra 1.8 16V station blauw met. 2002
Opel Astra 1.6 automaat 3 drs. groen met. 1995
Opel Astra 1.8 16V airco station zwart 1996
Renault 4 GTL oldtimer groen 1985
Suzuki Swift 1-3 GS 3 drs. zwart 1992
VW Passat TDI 1.9 4 drs groen 1999
Volvo V40 station airco blauw 1999

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

VW Polo
nieuw model, 3 drs.,

blauw, 2002

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN

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

Citroen Berlingo 1.9D 600 € 5.950 06-2002 61.219 km
Fiat Punto 1.2 3D young € 9.500 02-2005 30.447 km
Opel Astra X1.6XEL 16V 3-drs GL € 7.500 08-2000 128.919 km
Opel Meriva 1.6 16V € 14.250 05-2003 76.393 km
Opel Meriva 1.6 16V Cosmo € 18.750 11-2006 13.056 km
Renault Kangoo 1.2 16V € 9.250 11-2002 104.330 km
Renault Scenic 1.6 16V auth basis € 16.500 09-2003 80.000 km
Suzuki Jimny 1.3 3drs Metal Top JLX € 11.000 03-2001 56.000 km

Opel Astra 1.6
16V, 5-drs. edition,

11-2005, 13562 km
€ 17500,-

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Renault Twingo
Helios 1.2 SL, grijs,

hatchback, 07-2002,
42000 km € 7500,-

Citroen Xsara 1.8i 16V Picasso Plaisir 03-2002 87600 km 12950,--
Nissan Primera 1.6 5D Wagon GX 06-1998 85000 km 7950,--
Opel Zafira Z1.6Xe 16V Comfort 08-2002 130500 km 12250,--
Peugeot 307 SW 1.6-16V Pack 07-2003 53500 km 17950,--
Toyota Avensis 1.6 16V Sedan 04-1999 117000 km 8250,--
Toyota Starlet 1.3 XLI 3DR 04-1994 108000 km 3950,--
Volkswagen Polo 1.6 55KW 3drs. 04-1998 116000 km 5950,--

Autobedrijf
Melgers

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak 0575) 44 14 48

VW Polo 5-drs. 1998 152000 km 4950,--
Opel Corsa 5-drs. N-joy airco 2002 73000 km 9750,--
VW Passat STW.130 pk comf. line 2001 170000 km 13950,--
Toyota Yaris 3-drs. 2003 65000 km 9750,--
Opel Frontera 1999 136000 km 12950,--
Mercedes C 220 CDI AvantGarde 2004 24000 km 32500,--
Peugeot 206 1600 5-drs. 2001 65000 km 8950,--
Peugeot 307 2.0 HDI SW 2003 140000 km 15500,--
Opel Omega 2.2 Elegance 2003 47000 km 16950,--
Opel Corsa 3-drs. airco 2005 32000 km 11950,--

Opel Zafira
1.8-16V Elegance,
2001, 107000 km

€ 13500,-

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 205 1.4 3-drs Generation, 1-1998, rood, centr. vergr. 72.000 km 

Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, groen met, centr.vergr. 64.000 km

Opel Astra 1.6 Station, 4-1998, blauw met, centr.vergr 92.000 km

Nissan Micra Visia 1.2 80pk, 2-2003, org. radio/cd, grijs met. 19.000 km!!

Nissan Sunny 1.4 16v, 2-1995, Groen, lm.velgen 114.000 km 

Peugeot 206
AUTOMAAT, 6-2001,

Airco, Org. radio,
Grijs met., 89.000 km

Minimaal 6 maanden garantie • Controle volgens het Peugeot KeurmerK • APK gekeurd • Gegarandeerde kilometerstand • Voldoet aan
de Peugeot Kwaliteitsnorm • 14 dagen of 1.000 km omruilgarantie • 24-uurs mobiliteitsgarantie • Landelijk servicenetwerk • Gebruik van
originele onderdelen • Uitstekende mogelijkheden voor gespreide betaling •

K i j k  o o k  o p : w w w. r i d d e r h o f . p e u g e o t . n l

Peugeot 106 XT I.1

58.000 km. 3-drs. zilver met. 06-01

Peugeot 107 XS 1.0 12V

5.500 km. 3-drs. geel 03-06

Peugeot 206 SW 1.4 X-line  

26.000 km. 5-drs. blauw met. 03-03

Peugeot 206 XR 1.4

3.800 km. 5-drs. blauw met. 03-04

Peugeot 206 XT 1.4 automaat

52.000 km. 3-drs. rood met. 03-00

€€ 5.750,-

€€ 10.750,-

€€ 11.950,-

€€ 10.250,-

€€ 8.950,-

Peugeot 407 SW XS 3.0 V6 24V Pack  Aut.

55.000 km.5-drs. grijs met. 01-05    €€ 36.950,-

Peugeot 407 SW XR 1.8 16V Pack

52.000 km. 5-drs. blauw met. 10-04    €€ 24.750,-

Peugeot 106 1.1 Sport

44.000 km. 3-drs. zilver met. 08-00 €€ 7.450,-

Peugeot 206 1.6 Roland Garros

56.000 km. 5-drs. groen met. 07-01 €€ 10.450,-

Peugeot 306 2.0 CABRIOLET

102.000 km. 2-drs. groen met. 07-96 €€ 8.250,-

Peugeot 407 3.0 V6 24 V Coupé Feline Aut.

13.000 km. 2-drs. grijs met. 03-06       €€ 47.950,-

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

AU TO B E D R I J F  R I D D E R H O F

Molenenk 2  7255 AX HENGELO Gld.

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

€€ 16.950,-

€€ 8.000,-

€€ 7.250,-

€€ 9.500,-

€€ 4.450,-

Peugeot Boxer 330 MH 2.8 HDi

66.000 km. 5-drs. rood met. 05-02

Peugeot Partner 190C 2.0 HDi 90PK PACK

134.000 km. 5-drs. blauw met. 01-04

Fiat Punto 1.2-16V Sport Sound

45.000 km. 3-drs. zwart 06-02

Ford USA Explorer XLT 4.0L V6

112.000 km. 5-drs. blauw met. 07-98

Renault Megane Scenic 2.0 RT LPG G3

185.000 km. 5-drs. rood met. 08-97

Peugeot 307 SW 1.6-16V Navtech

6.500 km. 5-drs. grijs met. 07-04

Peugeot 307 XR 1.6-16V

111.000 km. 3-drs. rood met. 01-02

Peugeot 307 XS 1.6-16V

39.400 km. 5-drs. grijs met. 02-03

Peugeot 406 SL 1.8-16V

155.000 km. 4-drs. groen met. 01-96

Peugeot 607 2.2 16V

102.000 km. 4-drs. blauw met. 03-01

€€ 19.250,-

€€ 11.250,-

€€ 15.950,-

€€ 4.450,-

€€ 14.950,-
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De heren van Bussel en Tjeerdsma be-
dankten iedereen voor hun inzet, het
was een hele klus, maar op een paar
details na is het geheel nu af. De beide
heren waren zeer tevreden over de op-
komst, o.a. van de buren, zeker omdat

het de bedoeling is dat de Vordenaren
zich bij hun thuis voelen. 

Wethouder Ab Boers was erg onder de
indruk van de accommodatie en ziet
dit zeker als een aanvulling, niet al-

leen voor Vorden maar ook voor de he-
le gemeente Bronckhorst. Door de
nauwe samenwerking tussen "De Gra-
vin van Vorden" en "de Gouden Leeuw"
is het natuurlijk zo dat de toerist lan-
ger in onze gemeente verblijft. En dat
is nou precies wat iedereen graag wil. 

"De Gravin van Vorden" kunt u vinden
bij het station Vorden.

Opening van "De Gravin van Vorden"

Afgelopen dinsdag is Restaurant-Hotel "De Gravin van Vorden" geopend.
De genodigden konden onder het genot van een hapje en een drankje de
metamorfose bekijken die het hotel heeft ondergaan.

Wethouder de heer Boers temidden van de beide exploitanten, de heer Tjeerdsma (links) en de heer van Bussel

De bovenste ster zal branden ter herin-
nering aan 25 augustus 2006; de dag
dat Vorden is getroffen door de bliks-
eninslag. Muziekvereniging Concor-
dia zal spelen voor haar zusterclub, uit
eerbied voor de slachtoffers. Sterren
Stralen is een actie waarbij ieder een
ster in een grote kerstboom laat stra-
len voor iemand die dierbaar is. Door

middel van het kopen van een speci-
aal ontworpen kerstkaart ontsteekt
men een ster in de kerstboom. Er gaat
pas een lampje aan op het moment
dat er weer een kaart verkocht wordt
(symbolisch). Door het kopen van
kaarten kan de bevolking er gezamen-
lijk voor zorgen dat de boom helemaal
gaat branden. Tijdens de kerstmarkt
op 16 december zal uiteindelijk ook de
ster gaan schitteren.

In de boom is plaats voor 5.000 lichtjes
voor 5.000 kerstwensen. De kerstkaar-
ten zijn te koop bij de ondernemers in
Vorden. Maar ook via internet
www.sterrenstralen.com of via mail,
sterrenstralen@planet.nl . De op-
brengst van het project Sterren Stra-
len dat gelnitieerd wordt door Rotary-
club Vorden ('t Kwartier van Zutphen)
komt volledig ten goede aan twee goe-
de doelen: 'Kinderen in de knel´ in ge-
meente Bronckhorst en Zutphen, die
het moeilijk hebben vanwege huiselij-
ke omstandigheden of door ziekte en
het Tsjerkin-project, een gezondheids-
reis voor 30 kinderen uit het Tsjerno-
byl rampgebied naar Zutphen en
Warnsveld. Zie voor meer informatie
www.tsjerkin.nl

Sterren Stralen kerstboom
wordt geplaatst
Op zaterdag 2 december 2006 om
16.00 uur zal in het centrum van
Vorden bij het Staring-beeld de
enorme kerstboom van het project
Sterren Stralen worden geplaatst.
De openingshandeling wordt ver-
richt door de burgemeester van
Bronckhorst, de heer H. Aalderink.
Hij zal het aantal lichtjes ontste-
ken dat overeenkomt met het aan-
tal kerstkaarten dat op dat mo-
ment in deze actie is gekocht. Kin-
deren van de drie basisscholen in
Vorden hangen 's morgens tussen
9.00 uur en 10.00 uur zelf gemaakte
sterren in de boom, die dan nog
ligt. Zij komen 's middags bij de
openingsact aftellen voor het aan-
steken van de eerste lampjes. Mu-
ziekvereniging Concordia zal deze
gebeurtenis muzikaal begeleiden.

Op zaterdag de 23e kan iedereen eerst
even goed uitslapen en dan gaat 's
avonds het dak d'r af met , "Fuell",
"Beeckland Boulevard", "Verdwaald"
en als afsluiter "Makken"!! Als je het
dan nog niet warm hebt gekregen!!  
4 Verschillende horeca bedrijven even
1 team. Wie zijn wij? in willekeurige
volgorde; Hannie Hendriksen - "De
Herberg", Jeroen Greubels - "Hotel Bak-
ker", Wendie Vrieler - Bistro "De Roton-
de", en Henk Klaassen -  Restaurant "'t
Olde Lettink". Allemaal ondernemers
in Vorden, gemeente Bronckhorst. 

Het door ons georganiseerde tentfeest
is een onderdeel van de Kolde Karmis,

wij zouden het leuk vinden als 'ons'
tentfeest een geheel eigen naam zou
krijgen…. Hiervoor vragen wij uw me-
dewerking.

Wie voor ons feest de leukste, passen-
de, treffende, herkenbaarste naam be-
denkt maakt kans op 2 passepartouts
voor het tentfeest van 2006! Bedenk
iets leuks en mail het naar info@olde-
lettink.nl  

Kaarten voor de Kolde Karmis zijn nu
in de voorverkoop verkrijgbaar bij; "De
Herberg" - Dorpstraat 10 Vorden tel:
0575 - 552243 en bij "'t Olde Lettink" -
Almenseweg 35a Vorden tel: 0575 -
554001. De kaarten zijn los verkrijg-
baar of als passepartout voor beide da-
gen (zie advertentie in dit contact voor
de prijzen of bel naar 1 van de voorver-
koop adressen).

Er zullen tijdens de Kolde Karmis
munten verkocht worden, deze blij-
ven geldig op elke volgende Kolde Kar-
mis, want dat er een vervolg komt……
dat staat vast!  

Als de laatste klanken wegsterven, en
u weer naar huis terugkeert, hopen
wij dat u kan zeggen, het was een ge-
weldig feest! We hopen dat u net als
vorig jaar weer naar het marktplein
van Vorden komt, om van de Kolde
Karmis weer het gezelligste midwin-
ter feest van de achterhoek te maken! 

WIJN & EET PREUVENMENT
Op maandag 18 december is er door
samenwerking met Hotel Bakker, Café
Restaurant "De Herberg", "Bistro de
Rotonde", Restaurant "'t Olde Lettink"
en het Twentsch Wijnhuis uit Vasse
een heus wijn & eet preuvenment!! 

U kunt dan allerlei wijnen proeven en
ook de koks van de Vordense restau-
rants laten u een tipje van hun keuken
geheimen zien. (van 18 - 22 uur).

U kunt nu alvast reserveren bij Wen-
die Vrieler van Bistro de Rotonde, tel.
(0575) 55 15 19.

Vergeet die wintersport! Kom naar
de Kolde Karmis!

Sneeuw, ijs, kolde veute, koud he? 

Het is weer tijd voor het
gezelligste midwinterfeest
van de achterhoek……. 

"De kolde karmis"!

  

Het evenaren van het beste winter-
evenement van 2005 zal niet ge-
makkelijk zijn, toch gaat het Kolde
Karmis team ook dit jaar weer voor
het ongekende winterplezier!,
schaatsen, ijshockey wedstrijden,
kunstschaatsen, kindermiddag, en
muziek…… vèèèèèèèèl muziek!  

De Kolde Karmis is een initiatief
van de Vordense horeca; Hotel Bak-
ker, Café Restaurant "De Herberg",
"Bistro de Rotonde", Restaurant "'t
Olde Lettink" en de Vordense on-
dernemers vereniging. Na het gro-
te succes van het tentfeest van 2005
gaan we dit jaar opnieuw de sa-
menwerking aan. De kolde Karmis
duurt dit jaar 14 dagen, van 15 t/m
29 december. Het tentfeest georga-
niseerd door de horeca duurt dit
keer 2 dagen. Een gezellig 2 daags
midwinter feest op vrijdag 22 en za-
terdag 23 december, in een ver-
wamde tent op het marktplein in
Vorden. 

Op vrijdag de 22e geet Vorden 'plat'
met verschillende dialect rock-
bands uit Vorden en omgeving zo-
als: Juustum, dat doe'w en Op Drift,
deze bands staan garant voor een
avondje onvervalst plat! Op beide
dagen zullen in de pauze's de zan-
gers "Robert" en "Sydney" er voor
zorgen dat de stemming er goed in
blijft met nederlands talige liedjes
van Jan Smit, Jannes, Andrè Hazes
enz….

BASISVERTROUWEN - INLEIDING
In mijn vorige column meldde ik u dat
er de laatste jaren een frisse wind van
vernieuwing door de homeopathie
waait. De 'oude' bijna wiskundige be-
naderingswijze van klachten wordt
hierbij losgelaten. 

Door een klacht of probleem in een
groter kader te bezien, en deze te be-
antwoorden met krachtiger genees-
middelen, kan deze 'nieuwe' home-
opathie een impuls geven aan dat wat
werkelijk ten grondslag ligt aan de
klacht. 

Op deze manier kan een wezenlijke
dynamische impuls gegeven worden
aan de vitaliteit van die persoon en
daarmee ook een impuls aan zijn of
haar klacht. 

Tijdens consulten komt vaak naar vo-
ren dat mensen een gebrek aan basis-
vertrouwen, aan basisveiligheid erva-
ren, gemakkelijk uit het veld geslagen
worden door bijv. een opmerking of
kritiek. Staan voor wie je bent, dát uit-
dragen wat jij werkelijk vindt, met je
hele wezen, dat is voor heel veel men-
sen niet vanzelfsprekend en vormt
een beperking die aan vele klachten
ten grondslag ligt. 

Een vijftal homeopathische genees-
middelen, zgn. 'basismiddelen', kan
hierbij ondersteuning bieden door hi-
aten te helpen opvullen en beperkin-
gen te helpen overwinnen. 

Het stimuleert ontwikkeling en groei
in die persoon, en maakt dat iemand
meer kan gaan beschikken over de ei-
gen capaciteiten. Mogelijkheden dus
die er altijd al waren, maar die zich
niet konden ontplooien door een pa-
troon van zelf-beperking. 

LAC HUMANUM, 
DE BASIS VAN HET LEVEN
Lac humanum, oftewel 'mensenmelk'

is dat wat een pasgeboren baby op aar-
de in de vorm van borstvoeding te
eten krijgt. Het is de voeding van een
mens, een moeder, aan een nieuw ge-
boren mens, een baby. De diversiteit
aan krachten die borstvoedingsmelk
in zich draagt zijn heel duidelijk ge-
worden tijdens homeopathische expe-
rimenten. 

Zo geeft 'mensenmelk' niet alleen
voedselvoorziening en calorieën,
maar ook genot en bevrediging, een
gevoel en liefde en vervulling, en zelfs
oriëntering en helpt het helder krij-
gen wat iemand zijn bestemming is in
het leven. Zo jong kan dit basisgevoel
al worden meegegeven aan een pasge-
borene. 

Lac humanum opent het 4e rijk van
de homeopathische geneesmiddelen,
het mensenrijk (de andere drie zijn
het mineralen-, planten- en dierenrijk;
van al deze 'rijken' worden homeopa-
thische geneesmiddelen bereid). Het
maakt dat de mens MENS kan wor-
den. 

EETBUIEN EN LAC HUMANUM
Een kenmerkend iets wat ik heel veel
zie bij mensen die Lac humanum no-
dig hebben is: eetbuien. Het verband
tussen zich eenzaam voelen, iets 'weg-
eten' en Lac humanum zult u begrij-
pen na het stuk hierboven. 

Lac humanum kan het onbevredigde
gevoel opvullen dat ten grondslag ligt
aan de eetbuien. Het kan als het ware
de diepere honger stillen die het eten
telkens toch niet blijkt te geven. 

In veel gevallen gaat dit gevoel samen
met het gevoel tekort te zijn gekomen,
bijv. vroeger te weinig aandacht te
hebben gehad, het gevoel niet op deze
aarde thuis te horen en terug te ver-
langen naar het paradijs. Een patiënte
verwoordde 'het gevoel het proces van
relncarnatie niet goed te hebben door-

gemaakt'. Ook deze vrouw had eetbui-
en, was veel tekort gekomen in haar le-
ven en had bovendien sterke schom-
melingen in haar bloedsuikerspiegel.
Lac humanum verbeterde haar op alle
vlakken. 

MOEDER-AARDE-MELK
In de praktijk vormt Lac humanum
een openingsmiddel naar meer indivi-
dualiteit, eigenheid en basisvertrou-
wen. 

Vaak heb ik gezien dat men zich na dit
middel meer opgenomen voelt in de
wereld, vanzelfsprekender een plaats
heeft in deze wereld, er vanzelfspre-
kend IS en zich een opgenomen deel
van het leven voelt. 

Men kan zich geliefd gaan voelen door
het leven en zich veiliger en meer ge-
voed voelen door het leven zoals het is. 

De bevrediging die telkens niet gevon-
den wordt door te veel te eten kan ge-
geven worden door Lac humanum. 

Door Lac humanum gaat men een 'in-
ner mother' in zich dragen, zeg maar
een verbonden-zijn met 'moeder' aar-
de. Lac humanum belichaamt het
moeder-archetype. 

Tot de volgende keer -  dan over de vier
basismiddelen die volgen na Lac humanum.

SOCII
Uitslag 
Socii 5 - Keijenburgse Boijs 5: 1-7

Programma 3 december
VVL - Socii
Socii 2 - Witkampers 3
Silvolde 5 - Socii 3
Voorst 4 - Socii 4
Socii 5 - SHE 6

Vo e t b a l
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We zijn op zoek naar een

Café - bedieningsmedewerker
van ± 20 jaar.

Tel. (0575) 55 22 43

EETCAFÉ • BAR • RESTAURANT • ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

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

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

SSS pp ii ee ss ee rr ii jj   dd ee   LL ee ee uu ww ee nn dd ee ee ll

Spiesenrestaurant voor de hele famil ie

Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur

WWild etenild eten
in restaurant ‘t Pietshuus

33 gangen keuzemenugangen keuzemenu €€ 3434 ,,5050

Raadhuisstraat 23
Hengelo (Gld)
Tel.: (0575) 46 32 79

Op veler verzoek weer terug in onze collectie 

START OPRUIMING
KORTINGEN 

TOT 40%

Volop
KERST-

BOMEN!
vers van het land

v.a. € 5.-

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 16 22 Uw tuin is

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

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

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

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden.

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

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

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

• Restauratie / Renovatie
• Binnen- en buitenwerk

• Wandafwerking
• Beglazing, enkel en isolerend

Roomstraat 11a • 6996 DX  Drempt
Tel. (0314) 38 20 09
Mobiel 06-22149011

E-mail: hteunissen@versatel.nl

SSCCHHIILLDDEERRSSBBEEDDRRIIJJFF

Henk Teu
nissen

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

levering vaste planten – heesters – bomen
plaatsen afrasteringen

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 
2 december

DDDD JJJ    MMM aaa rrr ttt iii jjj nnn    WWWooo lll sss iii nnn kkk

eee nnn    SSS iii nnn ttt    eee nnn    PPP iii eee ttt

Hèt kadoboek
Over Kasteel Vorden

en dat hotel
Bonvrie – Hengelo Gld en Zelhem

Bruna – Ruurlo en Vorden
Lovink – Lochem

Van Someren & ten Bosch - Zutphen

www.konijnenbult.nl

Je weer goed voelen!

Praktijk voor 
psychosociale counseling

Marga Jansen
Beatrixlaan 20, Vorden
0575-441569
MMJansen@hccnet.nl

• Lid LVPW •

MAGAZIJN
OPRUIMING

zaterdag
2 december
Div. COUPONS

ondertapijt,
tapijt, gordijnen

Showmodellen
binnen zonwering

Restanten verf

HARMSEN 
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Kerstshow
in bijouterieën!

Zondag 10 december a.s.
van 14.00 tot 18.00 uur
Wij tonen u de gehele nieuwe collectie
o.a. sieraden, horloges, tassen, riemen, sjaals etc.

Tevens KNALprijzen voor één gedeelte van onze collectie!!
Deze show vindt plaats bij: 
Café EVERS, Keyenborgseweg 27, Velswijk.

BYOUTERIE CHARON, tel. (06) 40 78 76 20.
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Zutphenseweg 1a, 7251 DG Vorden. 
Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

UITVERKOOP

40% KORTING

OP DE NAJAARSCOLLECTIE

SintTip!
SafeStyle beugels,

een veilig en
exclusief sieraad

aan uw zadel!
www.oldehietmoat.nl Aannemersbedrijf

H.J.Ruiterkamp B.V.

Het adres voor al uw bouwwerkzaamheden. 

O.a. restauratie of renovatie van bestaande

gebouwen, en ook nieuwbouw van gebouwen.

Wij kunnen ook uw tekenwerk (CAD) verzorgen,

incl. de benodigde vergunningen voor u aanvragen.

Ook levering van alle soorten trappen in vuren

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

Vraag eens geheel vrijblijvend een prijsopgave.

Lindeseweg 26

7251 NS Vorden

Tel. 0575-556631

Fax. 0575-556580

www.ruiterkamp.nl

sinds 1946

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

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

MANDARIJNEN
net kg à 1.79

NU 1 + 1 GRATIS
RUNDERGEHAKT

voordeelverpakking
kilo

van 4.49 voor 3.49

BAKE-OFF Roomboter
GEVULDE SPECULAASKOEK

5 stuks

van 3.00 voor 1.99

sinterklaas bij AH hengelo (g) is de baas!

BAKE-OFF
STOKBROOD

stuk
van 1.09

voor 0.85

HARTEVELT BERENBURG
fles 1 liter

van 12.49 voor 9.99

Dr. Oetker
BIG AMERICAN PIZZA
3 dozen naar keuze
2 + 1 GRATIS

van 7.35 voor 4.90

GOURMET- of
FONDUE-SCHOTEL

500 gram

van 7.49 voor     5.99

FILET AMARICAIN

bakje 100 gram
van 1.35 voor 0.99

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

van 1 december 

t/m 5 december 

10% korting
op gereedschappen

SPETTERENDE

OPENINGSACTIE:

MATRASSENBOXSPRINGSLEDIKANTENKASTENACCESSOIRESKUSSENSHOESLAKENSDEKBEDOVERTREKKENDEKBEDDENSPREIENCOMFORTLEDIKANTEN

MAAK KANS OP EEN BALLONVLUCHT OF EEN REIS NAAR BERLIJN!

Op 1 december opent Slaapspecialist Drempt haar deuren 
aan de Rijksweg 20 te Drempt. Om dit te vieren maakt iedere 
klant wekelijks kans op een gratis ballonvlucht of op een 
geheel verzorgd weekend voor twee personen naar Berlijn!*

*Deze actie loopt van 1 december t/m 6 januari. Over de uitslag valt niet te 
corresponderen en prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Rijksweg 20, 6996 AC Drempt www.slaapspecialistdrempt.nl



Swedish quality beds
www.kinnabadden.se

voor goed schilderwerk 
onderhoud, nieuwbouw, isolatiebeglazing

voor de doe het zelver
glas, verf, behang en meer

www.antoosnelder.nl

MET WELKE KLACHT 
GAAT U SLAPEN?

De nacht wordt in jullie nieuwe
pand een stuk opwindender.

Proficiat
slaapspecialist Drempt OPENING 1 DECEMBER, RIJKSWEG 20 DREMPT

WIJ FELICITEREN

MET HAAR NIEUWE PAND

PULLMAN FELICITEERT 
SLAAPSPECIALIST DREMPT 

MET DE NIEUWE 
VESTIGING



KONING & BUUNK REIZEN
Tel.nr.: 0575 559090 • Faxnr.: 0575 559080
E-mail: koningenbuunk@travelcounsellors

Wereldwijs

UITNODIGING
Als startschot van onze onderneming, ‘Koning & Buunk
Reizen’, organiseren wij een boeiende

AZIË AVOND OP DONDERDAG 30 NOVEMBER a.s.
in hotel Bakker te Vorden.

Tijdens deze avond zullen de Vordense gastpresentatoren
Floran Schurink en Eelco Nuesink op hun eigen enthousiaste
manier vertellen over hun ruim 8 maanden durende reis
door Azië. Uiteraard zal hun verhaal worden ondersteund
door beeldmateriaal. 
In het verlengde van deze presentatie hebben wij voor de
belangstellenden een prachtige 18-daagse reis naar Vietnam
georganiseerd. 
In het tweede gedeelte van de avond zal op deze bestemming
en reis wat dieper ingegaan worden. 

In verband met de zaalindeling vinden wij het prettig als u
zich voor deze avond van te voren aanmeld. 
Dat kan telefonisch op het telefoonnummer: (0575) 55 90 90
of per e-mail naar: tamara@travelcounsellors.nl of
tiny@travelcounsellors.nl.
De avond zal om 20.00 uur beginnen met een kopje koffie.
De entree bedraagt 2 euro per persoon.

Auto- Rijwiel en Taxibedrijf

Werkplaats winteraktie in november en december 2006.
✍ Wintercontrole beurt voor slechts € 17,50
✍ 10% KORTING op Ruitenwissers.
✍ 15% KORTING op Akku’s incl. 2 jaar garantie.
✍ Informeer naar onze winterbanden tegen AKTIEPRIJZEN.

Fietsaktie’s in november en december 2006.
✍ 15% KORTING op alle verlichtingsonderdelen.
✍ Bij aankoop nieuwe buitenband de binnenband GRATIS! 

Zutphenseweg 85, Vorden, tel. 0575-551256

www.plussupermarkt.nl

Wat een verschil.

Weekendvoordeel

pakkers

48/06 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Geldig van donderdag 30 november t/m zaterdag 2 december 2006

Basis schotel      
ELDERS 2.99

Fondue-
Gourmetschotel

2.49
per 250 gram

Witlof
500 gram

0.69

Fricandeau
Vers uit eigen grill, 100 gram
ELDERS 1.75

1.29

Grolsch
Pils*
Krat 16 beugelflesjes à 45 cl. 
of 24 flesjes à 30 cl.
ELDERS 9.59

6.99

*Alcohol verkopen wij alleen aan 
personen van 16 jaar en ouder.

Maridel
Mosselen Excellent
Bak 2 kilo
ELDERS 8.98

6.98
2 kilo

Danio
Fruitkwark
Diverse smaken
2 bekers à 450 gram naar keuze 
ELDERS 3.38

2.50
2 bekers

PLUS
Salades
Krab, Javaanse kip-saté of kaas-mosterd
2 bakjes à 150 gram
NORMAAL 3.78

2.50
2 bakjes

Pak mee: een tas
boordevol voordeel op kaas 7.19 3.99

nu slechts

PLUS
Gevuld speculaas
Uit eigen oven, vers voor u aangesneden 
Per 100 gram

0.99
per 100 gram

PLUS Kogelman - Ruurlo

maandag - donderdag
vrijdag
zaterdag

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 – 7261 BG Ruurlo
Tel. 0573 - 453552

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97 – 7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.00-20.00
vrijdag 8.00-21.00 / zaterdag 8.00-20.00


