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Vordenaar Mattie Bakker zeer verguld met hoge onderscheiding

40 jaren op de bres voor moeilijk opvoedbare
jongeren!

Vrijdagmiddag, één en al bedrijvig-
heid aan de Ijsselweg in het buurt-
schap Vierakker. Toen werden Mat-
tie Bakker en zijn vrouw Sjaan
door de werkmeesters van de justi-
tiële inrichting Rentray opgehaald.
De kleinkinderen Marvin (7), Bram
(6) en Maiiouk (2) vonden het prach-
tig. Met zijn allen samen met opa
en oma Bakker mee in een Verk-
bus' naar Rentray in Eefde.

Daar werd die dag afscheid genomen
van Mattie Bakker. Een dienstverband
van 40 jaren, een werkzaam leven dat
via mooie woorden, prachtige ge-
schenken en een zee van bloemen
door directie, medewerkers, familie,
vrienden en bekenden nog eens extra
werd onderstreept. Bovendien ontving
de Vordenaar uit handen van alge-
meen directeur Frank Candel een ho-
ge onderscheiding. Hij was de eerste
medewerker die deze onderscheiding,
een zilveren speld met oorkonde, bij
Rentray ten deel viel. 'Deze blijk van
waardering voelt goed', zo vertelde
Mattie Bakker zaterdagmorgen tijdens
een gesprek in zijn woning in Vierak-
ker.
Een gesprek waarbij Mattie Bakker
zijn liefde voor het vak, proberen om
moeilijk opvoedbare jongeren toch
'iets' voor later in de maatschappij te
kunnen meegeven, niet onder stoelen
of banken stak. Nog zeer meegaand
met alles wat zich in de jeugdinrich-
ting Rentray afspeelt. De vraag rijst
dan, zo bevlogen, waarom dan toch op
60- jarige leeftijd met werken stop-
pen? Mattie Bakker: ' Deze vraag is
heel gemakkelijk te beantwoorden.
Ten eerste heb ik 40 jaren heel inten-
sief gewerkt en kan ik mij nu verheu-
gen over meer vrije tijd. Het belang-
rijkste aspect vind ik toch wel dat door
gebruik te maken van de OBU regeling
oftewel de VUT, jongeren kansen krij-
gen' zo zegt hij.

MOEILIJK OPVOEDBARE JONGE-
REN
Leidenaar van geboorte, zocht Mattie
Bakker het na zijn schooltijd in 'de
handel'. Hij werkte op een verkoop-
kantoor dat vleeswaren en vleescon-
serven aan de detailhandel leverde. In
zijn vrije tijd was hij in zijn geboorte-
plaats op velerlei gebied actief. Met na-
me bezig om dingen voor de jeugd te
organiseren of zelf actief meedoen,
scouting, turnen, muziek en dergelij-
ke. Mattie Bakker: ' Vanwege de mili-
taire dienstplicht moest ik naar Arn-
hem. Om daarna in de vleeshandel te
rug te keren zag ik niet zitten. Ten eer-
ste was het bedrijf inmiddels failliet
en bovendien had ik al voor mij zelf
besloten om iets in de hulpverlening
te willen doen. Ik solliciteerde bij de
Mettray in Eefde (circa acht jaren gele
den werd na een fusie met de Rekken-
se inrichting de naam gewijzigd in
Rentray, red) en werd ik daar als
groepsleider aangenomen, met als
taak het begeleiden van moeilijk op-
voedbare jongeren.

»
Daarna de volgende stap: cultureel
werker, waarbij ik voor deze jongeren
tal van vrije tijd activiteiten heb ont-
wikkeld. Ook een jongerenraad in het
leven geroepen, die trouwens nog
steeds binnen de Rentray functio-
neert', zo zegt Mattie. In zijn volgende
functie als teamleider c.q. coördinator
introduceerde Mattie Bakker bijvoor-
beeld paardrijden als therapeutisch
middel. Voor zijn HBO opleiding
schreef hij daar, samen met een thera-
peut met succes een scriptie over. Ook
het stimuleren van muziekbandjes en
sport, allemaal dingen die Mattie Bak-
ker heel graag voor deze jongeren
deed.

Hij zal trouwens de rest van zijn leven
altijd met een warm gevoel aan Ren-
tray terug denken. Op de dag van dit

gesprek was het precies 39 jaren gele
den dat Mattie aan een medewerkster
in de kantine (van toen nog de Met-
tray), een zekere Sjaan vroeg of zij een
avondje met hem uit wilde. Een
avondje met gevolgen, want Sjaan en
Mattie zijn al vele jaren gelukkig ge
trouwd en hebben zij vier kinderen en
drie kleinkinderen. Vanaf begin jaren
tachtig hield Mattie Bakker zich bezig
met de ontwikkeling voor gezinsbe
handeling en het begeleiden van jon-
geren die op gegeven moment zelf-
standig mochten wonen, bijvoorbeeld
in huizen in Zutphen en Deventer.
Vanaf 1998 kwam het project ' Work-
Wise' in beeld, dat wil zeggen om
moeilijk opvoedbare jongeren mid-
dels training in de werkplaats, school
en stageplaatsen klaar te stomen voor
de maatschappij. Mattie Bakker: '
Wanneer deze jongeren weer in de
maatschappij zijn terug gekeerd , be
geleiden wij ze nog een halfjaar. Dit
gebeurt via een ITB' er (Individueel
Traject Begeleider) die zelfs na een
jaar nog contacten met deze jongeren
onderhoudt. De resultaten stemmen
tot tevredenheid, want circa 80 pro-
cent van deze jongeren slaagt op
school of slaagt in zijn werk', zo zegt
Mattie toch wel trots.

RAADSLID GEMEENTERAAD
VORDEN
Trouwens het gezin van Mattie en
Sjaan Bakker heeft door de jaren heen
altijd veel aandacht aan de medemens
geschonken. Jongeren met welke pro-
bleem dan ook, werden gewoon tijde
lijk in het gezin Bakker opgenomen.
'Dat ging eigenlijk allemaal van zelf,
deze kinderen groeiden gewoon met
onze kinderen mee', zo zegt Sjaan
Bakker. De heer des huizes was in die
tijd ook voorzitter van het herenteam
van de KNGV en voorzitter van de
KNGV afdeling Gelderland. De heren
turnden op Papendal en gingen in
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Arnhem naar school. 'Wij fungeerden
dikwijls als gastgezin voor vijf turners
en hun trainer, zo zegt Mattie Bakker.
Mattie Bakker heeft zich ook voor de
plaatselijke politiek (gemeente Vor-
den) verdienstelijk gemaakt. Zelf werd
hij in 1970 lid van D'66. Dat inspireer-
de hem om samen met anderen in
Gorssel een afdeling van D'66 op te
richten. Een paar jaren later deed hij
in Vorden hetzelfde en richtte hij sa-
men met Reinard Nobel ook hier een
afdeling op. Mattie Bakker heeft 11 ja-
ren deel uitgemaakt van de gemeente-
raad in Vorden. Sedert februari van dit
jaar exploiteren Mattie en Sjaan Bak-
ker het Ludgerusgebouw in Vierakker.
' We willen hier de komende jaren zo-
veel energie in stoppen dat er over 5 ja-
ren iemand een volledige boterham in
kan verdienen.

Voor ons is dan hopelijk de tijd aange-
broken een lang gekoesterde wens in
vervulling te laten gaan namelijk het
maken van een paar reizen. Onder an-
der staat er een bezoek aan Afrika in
de planning. Voorlopig willen we hier
eerst in Wichmond en Vierakker het
verenigingsleven stimuleren. En na-
tuurlijk van groot belang om het voor
iedereen betaalbaar te houden, waar-
bij het voor ons zelf wel een vereiste is
een gezonde exploitatie te hebben', zo
zegt Mattie Bakker. Zondag 11 decem-
ber wordt er bij het Ludgerus gebouw
een Kerstmarkt gehouden. Eind april
is er een weekendje voor startende
muziekbandjes en kan er naar harte-
lust in- en rondom het Ludgerus ge-
bouw gemusiceerd worden.

GRATIS *
RUIT

REPAREREN?
Zie elders in deze krant.

p £2 P we eik üaa

zondag 11 december

Koopzondag

Oliebollenactie
Concordia
Traditiegetrouw organiseert de mu
ziekvereniging 'Concordia' op vrijdag
9 en zaterdag 10 december haar jaar
lijkse oliebollenactie. De zelf gebak
ken oliebollen worden door de leden
van de vereniging huis- aan- huis ver
kocht.

Het geld dat deze oliebollenactie ople
vert wordt in het instrumentenfonds
gestort. De ïeden van 'Concordia' ver
trouwen ook dit jaar weer op de mede
werking en steun van de Vordense be
volking. Zie advertentie elders in dit
blad.
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REGIONALE HUISAKTSENPOST 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 december 10.00 uur ds. J. Kool, doopdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 december 10.00 uur Mevr. D. Rekswinkel-
Kets, Steenderen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 december 10.00 uur ds. D. Westerneng, 3de ad-
vent.

*

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 december 10.00 uur Woord- en communievie-
ring m.m.v. Vokate

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 december 17.00 uur Eucharistieviering dames-
koor Zondag 11 december 10.00 uur Woord- en Commu-
nieviering m.m.v. herenkoor

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts of een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak 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 verzekeringsnum-
mer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee
als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De
huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van
ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandartsen:
10 en 11 december: F.A. Kuijl, Lochem, telefoon 0573
251684. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde da-
gen van 11.30- 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraarn-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 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, tijdelijk geen spreekuur.
Hengelo Gld, Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel; Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld)/Lichtenvoorde
Tel.(0314)626140
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum 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). Geopend: maandag t/m vrijdag 9,00-
17.30 uur, za, 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het lebbink 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
13.30-17.30 uur en 13.30-20.00 uur, vrijdag 13.30-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00-12.30 uur 13.30-16.00 uur; vr. 9.30-
17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. Info Dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling, tel. (0900)
20 21 210. Dierenambulance, tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg
'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Infonnatieburo 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 553405, openingstij-

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @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 aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450

•Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
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.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VTT
tel. 0573-438400.

- WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme. Telefoon 0575-553159. E-mail
info@portaalwegwijzer.nl

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, gaten in de weg, water-
overlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het algemeen alarmnummer 0900 88 44 of bij grote
spoed 112. Voor storingen aan gemalen en het (druk-)riool-
systeem kunnen alle inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel (026) 35 99 999.

Organic Move
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Marlies
Aartsen, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575)
55 62 17.

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16
7251 BB Vorden
0575 554264

WINKELAANBIEDINGEN!
AMSTEL OF GULPENER PILS
KRAT a 24 FLESJES
NU VOOR SLECHTS.. .€

BITTBURGER PILS
KRAT a 24 FLESJES
NU VOOR SLECHTS.., € 6.-
BEPERKTE VOORRAAD & OP = OP

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.

mg brieven onder nr. of inlich-
tingen €2.50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
ge/onden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• Topvoeding voor binnen
en buitenkant! Fit, energiek
en een stralende huid.
Herbalife en Shapeworks
bieden u een kans. Nieske
Pohlmann (06) 54 32 66 69.
www.no-jojo.nl

• Voedingsadviesburo
voor uw gezondheid, fitter
worden en gewichtscontrole.
Bel voor totale bodyanalyse
Jerna Bruggink 0575-463205.

• Nordic walking cursus
met de juiste techniek om
beter te bewegen, fitter te wor-
den en conditie op te bouwen
Informatie: (0575) 46 36 03.

• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en
betaalt ó contant. Tel. (0543)
45 13 11.

• CONCORDIA: 9 en 10
december Oliebollenactie.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314) 62 1959.

• Te huur: Kerstman en
kerstvrouw kostuums DS
Design. Molenkolkweg 33
Steenderen (0575) 45 20 01.

0 Te koop: mooie kerst-
bomen diverse maten.
Kloosterweg 3a te Hengelo,
tel. (06) 15402603.

• Te koop kerstbomen.
Diverse maten G. Walgemoet,
Bandenborchweg 10, Vorden.

• CONCORDIA: 9 en 10
december Oliebollenactie.

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

• Vrijdag 9 dec. a.s. van
19.30 - 21.00 uur houden wij
een zitting in sporthal het
Jebbink voor leden die contant
willen betalen en de vergun-
ningen gelijk meenemen.
HSV de Snoekbaars.

0 Te koop: Kerstbomen.
Vers uit de grond, div. soorten.
Familie Kappert, Ruurlose-
weg 87, Kranenburg. (0575)
55 69 35 of (06) 15 54 09 58.

• Te koop: Kerstdennen.
Ween k, Schuttestraat 12 in
Linde.

0 Te koop: Kerstbomen
in alle soorten en maten
vanaf € 5,=. W. Nieuwenhuis,
Gelgengoorweg 7a, Vorden,
tel. (0575) 55 33 45.

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

Heeft u iets te vieren
of een herinnering?

Wij maken voor u een speciaal

sieraad of beeld in brons.

Ook reparalies.

Atelier Henk tggersman
Burg. Galleestraat 8
Vorden 55 07 25

openingstijden wo. t/m za 10-17 uur

Winterwonderland

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
RuurlO'Tel. (0573)47 1653

Vlaai v/d week

Kersenvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag — brooddag

3 grof volkoren € 4,OO

Weekendaanbiedingen
geldig op vrijdag 9 en zaterdag 1O december

PrOef StOl 400 gram € 3,50

Bij aankoop vanaf € 10,00

2 worstenbroodjes gratis

• RUN2DAY Runners Vor-
den. Beginners 18.30 uur
gevorderden 19.45 uur. ledere
donderdagavond. Vertrek vanaf
Sporthal Vorden, tel. 55 28 27.

• Te huur: tijdelijk een ge-
meubileerde woning in
het buitengebied 2 km. v.h.
centrum Vorden. Tel. 0575 -
55 16 02.

• Te huur: gemeubileerde
woonruimte. Buitengebied
Vorden. Tijdsduur in over-
leg. Tel. 0575 - 55 66 80.

• Kerstbomen, alle maten
en soorten. Bertus Waarle,
Hamsveldseweg 2, 7251 LR
Kranenburg. Tel. (0575) 55
68 65, mo.: (06) 511 48 066.

• Te koop: leuke Jack Rus-
sel pups, mogen gelijk mee.
Nieuwe hondenkennels in di-
verse afmetingen. Goede en
goedkope aanhangwagens,
engelse brievenbus en giet-
ijzeren stalramen. Tel. 0573 -
44 10 96 of 06-25 094 488.

• Te koop: Wasmachine
1400t. Droger afvoer.
Bosch vaatwasser. Inl. 06-
22 03 47 08.

• Te koop kerstbomen
groen en blauw, zelf uitzoeken
op het land, alle maten tot
2,5m. Zweerink, Bakermarkse-
dijk15teBaak, tel. 44 1809.

Omdat het werkt!

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-1 5452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

DagmeniTs
7 dec. t/m 13 dec. 2OO5
Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6.50

Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Dagmenu's kuit u krijgen »an 16.00 uur tot 22.00 uur.

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1,25 p.p.
Prijs w»r soep € 2,25 p.p.

Woensdag 7 december
bospaddestoelen bouillon / wokki wokki van kip met rijst en
roerbakgrqente
Donderdag 8 december
varkensmedaillons met pepersaus, aardappelkroketten, groente
/ rijstepudding met saus

Vrijdag 9 december
zuurkoolsoep met rookworst / sissi's kaisserschmarrn met
vruchten compote
Zaterdag 10 december (alleen afhalen)
varkenshaassaté met pindasaus, frieten en salade /
ijs met slagroom
Maandag 12 december
gesloten
Dinsdag 13 december
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente /
ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 80 15 19
Ook a 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

Wend Ie en Thomas



Trots en heel gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Bram
Sebastiaan

Bram is geboren op 28 november 2005 om 22.31 uur.
Hij weegt 3500 gram en is 52 cm lang.

Rogier & Wendy
Oonk-Klein Ligtenberg

De Haar 1
7251 CE Vorden
tel. (0575) 55 05 62

Onze liefde kreeg handjes en voetjes...

Dolblij en intens gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Bos Johannes Bernardus

Hij is geboren op 29 november 2005,
weegt 3995 gram en is 51 cm lang.

Herwin en Esther Reintjes
Mosselseweg 16
7251 KT Vorden

Wilt u mij komen bewonderen, dan s.v.p. niet zonder <[)
het aan te kondigen (0575) 55 68 61.

Peter: J.B.L.M. Rosendaal
Meter: M.J. Rosendaal-Reintjes

We zijn dolblij en gelukkig met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Yornick
29 november 2005

Yornick is 53 cm lang en weegt 4230 gram.

Marcel, Sharon en Bjorn
Langenhof

De Stroet 3
7251 CP Vorden
0575-555715

~

Kiekeboe... ik ben er hoor!

> Onze kleine vent is geboren,
3 december 2005
3130 gram
50 cm

Marcel Giesen en Martine Klooken *

Schooltinkweg 5a
7021 MA Zelhem

D I E R E N A R T S E N
Op 1 januari aanstaande neemt

Geert Postma
afscheid van De Graafschap Dierenartsen.

Geert wil graag in een informele ambiance
afscheid nemen 'zijn' veehouders en (oud)
cliënten. U bent van harte welkom op zaterdag
10 december in zaal de Seven Steenen, J.F.
Oltmansstraat te Steenderen. De borrel staat
klaar van 15.00-17.00 uur. Indien u mocht
besluiten om langs te komen, wordt u verzocht
om 15.00 uur aanwezig te zijn.

t Als je moeder sterft,
en je vader lang geleden,
hoop dan, datje hun liefde erft,
want kind zijn is nu verleden.

Na een lang en arbeidzaam leven vol van liefde en
zorgzaamheid, voor allen en alles om haar heen, is
thans op de gezegende leeftijd van 92 jaar rustig
ingeslapen onze lieve moeder, oma en oma „van 't
grote huis"

Henrika Antonia
Haverkamp-Hollink

weduwe van Johannes Haverkamp

* Diepenveen
25 november 1913

t Vorden
2 december 2005

Willy en Cilie
Jan t
Harry en Ans
Ans en Henk
Ria en Harry
Leonie en Theo
Gerard en Tmeke
Fons en Willy
Francisca t
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, Zorgcentrum „De Wehme"
Correspondentieadres
L Polman-Haverkamp
De Nutteler 36, 7231 N R Warnsveld

Onze dank gaat uit naar het verzorgend personeel
van „De Wehme" voor de liefdevolle verzorging.

De gezongen uitvaart en de begrafenis heeft op dins-
dag 6 december te Kranenburg plaatsgevonden.

Na een periode van afnemende gezondheid is van
ons heengegaan mijn zwager en onze oom

Johan Groot Jebbink
weduwnaar van Aaltjen Groot Jebbink - Memelink

op de leeftijd van 94 jaar.

Namens de familie,
M. Koning - Memelink

Ab Knoef
Riek Knoef - Bulten

Vorden, 29 november 2005
" De Wehme"

Correspondentieadres:
M. Koning - Memelink
Burg. Galleestraat 23
7251 EA Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedrijf in Vorden
zoekt met spoed

Een nette
schoonmaakster

voor ongeveer 2 maal
3 uur per week buiten
kantooruren.

Werktijden in overleg
Inlichtingen:

0575 - 56 42 41
('s morgens van
9.00-11.30)

Als verplegende op vakantie? Ga mee met de Zonnebloem!
Ben jij verpleegkundige of ziekenverzorgende en wil je
langdurig zieken en gehandicapten de vakantie van
hun leven bezorgen? Sluit je dan aan bij ons «SJÉO,
supergemotiveerde team vrijwilligers. 1ÖP
Bel (076) 564 63 65 of kijk ^T
op www.zonnebioem.nl de Zonnebloem'

Heden, vrijdag 2 december, is overleden op 87-jarige leeftijd

Berendina Johanna
Roeterdink-Oudenampsen
weduwe van Teunis Roeterdink

We hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een
grote vreugde dit in saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was voor ons
een lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. We zullen je
missen.

* Laren, 12-6-1918 tZutphen, 2-12-2005

Vorden Jan Roeterdink
Joke Roeterdink- Rothman
Paulien en Richard, Marja en Hans, Renate

Vorden Jetty Temmink-Roeterdink
Jan Temmink
Jolanda en Evert-Jan, Jeanet en John, Ingrid en Richard
Henk Roeterdink
Gerda Roeterdink- Jansen
Karin en Edwin, Edwin en Ingrid, Petra en Wilco
Anneke Esselink-Roeterdink
Reint Esselink
Mark en Nathalie, Angelique en Ivo

Deventer Ineke Roeterdink
Nienke, Marri en Gijs

Lochem Teuni Lebbink-Roeterdink
Wim Lebbink
Sander en Marjon, Kirsten en Ronald

Niederkrüchten Rikie Vogt-Roeterdink
Hans-Günther Vogt
Monique en Ruud

Hengelo(Gld) Tonnie Roeterdink
Ada Roeterdink-Ten Have
Diana en Erik, Petra en Sander, Agnes en Gerald

Vorden Hermien Dekkers-Roeterdink
Gerrit Dekkers
Sandra en Bas, Patrick en Kim, Natalie en Michiel,
Lisette en Arjan

Ruurlo Margriet Jassies-Roeterdink
Fred Jassies
Jeroen en Henrike, Sjors, Lody

Ruurlo Marten Roeterdink
Lieneke Roeterdink-Van Duren
Riki Roeterdink-Te Molder t
Joy, Floris, Annabel, Klaske
en achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar het personeel van Zutfene voor de goede verzorging.

Correspondentieadres:
Kieftskampweg 1, 7251 NL Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 6 december plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. H ESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(InclustrU-U'rran 'l)c' M;ir>' t.o. Woonboulevard lüjc-rkamp)

7202 HF /utphcn
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

GRAFSTEENSPECIALIST

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

• onderhoud grafmonumenten

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta v1
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.



Gratis
laar

Circus
Sijm?

Spaar nu bij Super de Boer
voor gratis toegangsbewijzen.

Tien weken lang, van maandag 10 oktober

2005 t/m zaterdag 17 december 2005, kunt

u bij onderstaande vestigingen van Super de

Boer sparen voor GRATIS toegangsbewijzen

voor het grandioze Wintercircus Sijm.

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij

iedere € 12.50 aan boodschappen (exclusief

statiegeld, tabakswaren, koopzegels, diensten

en slijterij) een spaarzegel. Tevens ontvangt

u wekelijks bij 2 verschillende artikelen ook

nog eens l of meerdere spaarzegels.

Sparen gaat dus snel en makkelijk.

De spaarzegels plakt u op een spaarkaart.

Wij verzoeken u uw volle spaarkaart zo

snel mogelijk om te wisselen voor een

waardecheque, die u dan vanaf woensdag

21 december 2005 weer kunt omwisselen

voor uw definitieve GRATIS toegangsbewijs.

De circusvoorstellingen vinden plaats bij

camping Goldberg, Larenseweg l te Vorden

van zaterdag 31 december 2005 t/m zondag

8 januari 2006. De voorstellingen vinden

plaats om 12.30 uur en om 15.30 uur.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Roosvicee
Multivit en Lay's Chips.

Peijnenburg
ontbijkoek

volkoren, gesneden
en gesn. volkoren

250
HOO gram

2 stuks
met extra gratis
3 circuszegels

Lay's
super chips

alle smaken,
zak 200 gram

c i aupei
iuper l deBoer

oeBoer met extra gratis
3 circuszegels

De deelnemende Super de Boer
vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpsstraat 14 - Telefoon 0575-H51206

Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575-552713

Hengelo (gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575-H61793

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Graag gedaan.
l Super

Super l deBoer
oeBoer -

Super
deBoer

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
5 december t/m zaterdag 10 december 2005 en alleen geldig bij
nevenstaande Super de Boer vestigingen.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.



Info Welzijn Ouderen en WegWijZer december 2005

Weizij n Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden

Welzijn Ouderen geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

en 's middags op afspraak. Telefoon (0575) 553405

WegWijZer Vorden geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur en op afspraak.

Telefoon (0575) 553159

Vervolg "Halt! U valt"
Het project is op 9 november afgerond. De
resultaten heeft u in week 46 kunnen lezen in
het weekblad Contact. Het project is een schot
in de roos geweest.
In 2006 komt er een vervolg op het project
"Halt! U valt". In verschillende groepen zal
voorlichting gegeven worden met medewer-
king van oud-huisarts dhr. Sterringa.
Op 26 januari wordt als eerste voorlichting
gegeven bij de Bejaardenkring in het Dorps-
centrum. Met behulp van beelden is te zien
waar de gevaren schuilen en hoe u vallen kunt
voorkomen.
Iedereen krijgt een brochure "Val niet thuis",
waarin overzichtelijk alle mogelijke gevaren
staan en waarin tips worden vermeld om val-
len te voorkomen. U kunt zelf een test doen
over uw thuissituatie.

Computercursus voor beginners,
Word/Windows en Internet in 2006
Op 26 januari gaan er weer computercursussen
van start. Afhankelijk van de belangstelling zal
er een cursus voor beginners, een vervolg-
cursus Word/Windows en Internet starten.
Een cursus kan starten met een groep van 10
personen.
Voor de cursus beginners hebben wij al een
groep van 6 personen. Hiervoor zijn dus nog
een aantal plaatsen beschikbaar.
Voor de cursus Word/Windows is er al een
groep van 10 personen. Voor een tweede groep
zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.
Voor internet staan er 6 personen op de lijst.
Wil deze groep starten dan zullen zich nog mi-
nimaal vier personen moeten opgeven.
De bijeenkomsten worden gehouden in het
Dorpscentrum in Vorden en duren anderhalf
a twee uur. Ook al hebt u (nog) geen computer
dan kan het toch interessant zijn om eens ken-
nis te maken. Bovendien kunt u, als u eenmaal
wat vaardigheid hebt opgedaan, zelf informa-
tie opzoeken op Internet, bijv. in de biblio-
theek of bij WegWijZer.
Aanmelden voor 3 januari bij Welzijn Oude
ren Vorden, tel. 553405, faxnr. 555282,
E-mail : welzijnouderenvorden@hetnet.nl

Wegwijs op Internet
Steeds vaker wordt in een artikel of brochure
verwezen naar een website. Ook in deze ru-
briek. Niet iedereen heeft een computer, niet
iedereen heeft een snelle internetverbinding,
velen verdwalen op Internet of durven niet te
'surfen'.
WegWijZer Vorden wil bewoners van Vorden
e.o. hierbij behulpzaam zijn. Internetten op

het gebied van wonen, welzijn en zorg met
ondersteuning van de consulente van Weg-
WijZer.
Wie hier behoefte aan heeft kan WegWijZer
bellen tussen 9.00-11.00 uur: tel. 55 31 59.
Mailen kan ook: info@portaalwegwijzer.nl
Enige ervaring op de computer is wel wense-
lijk. Hebt u die ervaring nog niet, dan bieden
Welzijn Ouderen Vorden en de bibliotheek re
gelmatig cursussen aan.

Vorden valt onder ander
CIZ kantoor
Vanwege de gemeentelijke herindeling waar-
bij de vroegere gemeente Vorden onderdeel is
gaan uitmaken van de gemeente Bronckhorst
is besloten dat alle inwoners van deze gemeen-
te voor het aanvragen van een indicatie bij één
CIZ bureau terecht moeten kunnen. Dit om
het voor de burgers van de gemeente Bronck-
horst zo overzichtelijk mogelijk te houden.
Dit betekent dat alle inwoners uit de plaatsen:
Vorden, Wichmond en Vierakker met ingang
van 24-11-2005 aanvragen voor AWBZ-zorg
moeten indienen bij:

CIZ DOETINCHEM
Postbus 53
7000 AB DOETINCHEM
Tel. (0314) 32 12 50

Mocht in de komende tijd een aanvraag per
ongeluk bij het verkeerde CIZ bureau inge
diend worden dan zal het CIZ zorgdragen voor
een juiste afhandeling in het juiste kantoor,
zonder dat dit vertragend zal werken.
Inwoners uit de genoemde plaatsen kunnen
hun aanvraag indienen via WegWijZer.

Wat is het burgerservicenuninier
(BSN)? r
Begin 2006 wordt het burgerservicenummer
(BSN) ingevoerd. Het BSN is een uniek identifi-
cerend persoonsnummer dat iedereen krijgt,
die ingeschreven staat in de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).
Het BSN is gelijk aan het huidige sociaal-fis-
caalnummer (Sofi-nummer). Het BSN bestaat
dus ook uit negen cijfers. Waar het Sofi-num-
mer vooral gebruikt wordt in contacten over
fiscale aangelegenheden, krijgt het BSN een
breder gebruik.
Het BSN gaat door (overheids-)organisaties ge
bruikt worden in de communicatie met u als
burger. Daar waar dat wettelijk is toegestaan,
zal het BSN ook gebruikt worden voor de uit-
wisseling van persoonsgegevens tussen (over-
heids-)organisaties onderling.

Verschillende sectoren (Zorg en Onderwijs)
gaan het BSN gebruiken als uniek persoons-
nummer. Met dit unieke persoonsnummer
kunnen persoonsgebonden gegevens doel-
matig en betrouwbaar worden uitgewisseld.
Bovendien draag het BSN bij aan de bestrijding
van identiteitsfraude.
Oftewel, het BSN leidt voor burgers tot een
betere dienstverlening, verlichting van admi-
nistratieve lastendruk en bestrijding van iden-
titeitsfraude. Daarnaast is het BSN een belang-
rijke voorwaarde bij de totstandkoming van
eenmalige gegevensverstrekking. Eén num-
mer in de verschillende administraties van de
overheid, maakt het onderling uitwisselen
van persoonsgegevens (daar waar dat wettelijk
is toegestaan) eenvoudiger.
http://www.programmabsn.nl

WAO wordt WIA
In 2006 wordt de WAO vervangen door de Wet
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de
WIA. Bij de WIA staat 'werken naar vermogen'
centraal. Ofwel: 'Het gaat niet om wat je niet
meer kan... maar om wat je nog wel kan.'
De website www.werkennaarvermogen.nl in-
formeert u over de WIA en laat zien hoe deze
nieuwe wet aansluit op andere regels rond
ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en
reïntegratie.
Wat u moet weten als u nu een WAO-uitkering
heeft?

De nieuwe wetten en regels bij arbeidsonge
schiktheid gelden straks alleen voor mensen
die vanaf l januari 2004 ziek zijn geworden.
Als u al een WAO-uitkering heeft, krijgt u niet
met de WIA te maken. Voor u blijft dan de hui-
dige WAO gelden.
Toch kan er wél iets voor u veranderen. Of dat
zo is, hangt allereerst af van uw leeftijd. Was u
op l juli 2004 50 jaar of ouder? Dan verandert
er inderdaad niets voor u.
Was u op l juli 2004 jonger dan 50 jaar? Dan
kan UWV u oproepen om te bekijken of u toch
méér kunt dan tot dusver gedacht.
Als UWV u oproept, krijgt u een nieuwe beoor-
deling volgens nieuwe regels. De wetgeving is
hiervoor inmiddels aangepast. Dat kan voor u
drie dingen betekenen:
• Het kan zijn dat er ook volgens de nieuwe re

gels niets verandert in uw arbeids(on)ge-
schiktheid.

• Misschien kunt u méér verdienen dan uit de
vorige keuring bleek.

• Of het kan blijken dat u juist meer arbeids-
ongeschikt bent geworden en minder kunt
verdienen.

Als u nu een WAZ- of een WAJONG-uitkering
heeft, gaat u ook niet onder de WIA vallen.

Extra geld voor budgethouders met
indicatie voor langdurig verblijf.
Budget voor tijdelijk verblijf er bij.

Hebt u een indicatie voor langdurig verblijf in
een AWBZ-instelling (zoals een verpleeghuis,
een verzorgingshuis of een woonvorm voor ge
handicapten), maar kiest u er toch voor om
zelfstandig, thuis te blijven wonen en de zorg
te regelen met een persoonsgebonden budget,
dan kunt u er een extra budget voor tijdelijk
verblijf bij krijgen. U moet dat extra budget
wel zelf aanvragen bij het zorgkantoor.
Dat blijkt uit een brief die het College voor
Zorgverzekeringen eind september aan alle
zorgkantoren heeft gestuurd. Wilt u hier meer
over weten, lees dan verder op Internet
http://www.pgb.nl/showpage.php?pa=460
Of kom even langs bij WegWijZer, of bel en
vraag om een kopie van het hele artikel.
Bron: Per Saldo 17 november 2005

Budgethouders PGB
en de nieuwe zorgverzekering
Regels veranderen
Op l januari 2006 gaat de nieuwe zorgverzeke
ring van start. Dat betekent ook voor u, als u
budgethouder bent, de nodige veranderingen.
Bijvoorbeeld als het gaat om de afdrachten van
premies en bijdragen. Per Saldo heeft ze voor
u op een rijtje gezet.

Voor de meeste budgethouders hebben de ver-
anderingen overigens nauwelijks financiële
gevolgen. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw
budget te kort komt door de nieuwe zorgverze
kering. Voor uw zorgverleners kan er wel dege
lijk iets veranderen. Vooral mensen die werken
met familieovereenkomsten of als werknemer
op twee dagen of minder, zullen met ingang
van 2006 méér gaan betalen voor hun zorgver-
zekering.

Of er iets gaat veranderen voor u als budget-
houder en wat er dan precies gaat veranderen,
hangt af van het soort overeenkomst dat u
hebt afgesloten met uw hulpverleners. Per Sal-
do heeft per soort overeenkomst op een rijtje
gezet wat de gevolgen zijn voor de nieuwe
zorgpremie die u eventueel betaalt voor uw
hulpverlener. Voor meer informatie: zie de
website van Per Saldo: www.pgb.nl
Bron: Per Saldo, 23 november 2005

Welzijn Ouderen en WegWijZer wensen
wij u fijne feestdagen en een goed 2006.

Tijdens de feestdagen 25-26 december
en op l januari 2006 zijn onze kantoren
gesloten.

Twee Vordense tieners naar
Jamaica met World Servants! Uitvaartcentrum 'Monuta'
Marieke Hoek (16 jaar) en Maartje
Bosma (15 jaar) gaan komende zo-
mer voor het eerst met World Ser-
vants naar Jamaica om daar mee te
werken aan de bouw van een basis-
school.

World Servants is een christelijke orga-
nisatie die sinds 1988 met inzet van
honderden vrijwilligers bouwprojec-
ten uitvoert in ontwikkelingslanden.
In zo'n 2 a 3 weken tijd bouwen groe
pen jongeren en volwassenen met de
plaatselijke bevolking scholen, huizen
en klinieken. Het doel van World Ser-
vants is tweeledig. Enerzijds gaat het
om het bieden van structurele hulp
aan gemeenschappen in ontwikke
lingslanden. Anderzijds wil World Ser-
vants de jongeren heel direct betrek-
ken bij ontwikkelingshulp. De kosten
van het World Servants project in Ja-

maica zijn ? 1950,00 per persoon. Van
dat geld worden o.a. bouwmaterialen,
gereedschappen en de reis betaald.
Om dat bedrag te bereiken zoeken Ma-
rieke en Maartje donateurs en spon-
sors. Ook organiseren zij diverse acti-
viteiten om geld bij elkaar te krijgen.
Momenteel verkopen Marieke en
Maartje kerstkaarten, kaarsen en on-
derborden na de zondagsdienst in de
Hervormde Kerk in Vorden.
Wilt u hen steunen of meer weten
over het project dan kunt u bellen
naar Marieke Hoek: 0575-553783 of
Maartje Bosma: 0575-551089. Wilt u
hen steunen bij deze actie, dan is uw
bijdrage zeer welkom op rekening-
nummer 366411918 t.n.v. Ned. Herv.
Diaconie Vorden, o.v.v. World Ser-
vants.

U hoort dit jaar vast nog meer van
hen!

Zaterdag hield het uitvaartcen-
trum 'Monuta Vorden' open huis.
Vele bezoekers kwamen een be-
zoek brengen aan de sfeervol inge
richte aula.

Het gebouw heeft 'van binnen' een
facelift ondergaan. Met name is het in-
terieur veranderd. In de aula een
warm aandoende vloerbedekking.
Ook de inventaris is vernieuwd. Het
oude meubilair is vervangen door
nieuwe. Men heeft gekozen voor klei-
nere tafels die gemakkelijk in elkaar
kunnen worden geschoven. De oude
tafels en stoelen, overigens nog van
uitstekende kwaliteit, heeft Monuta
de afgelopen maanden gratis beschik-
baar gesteld aan verenigingen en in-
stellingen in de Vordense gemeen-
schap.



'STEVO' organiseert 'Oud & Nieuw Feest'
Voorzitter Ronny Kramp: Wij willen jong
en oud in Vorden een gezellige nacht bieden'!

Hendy Koele en Esther Leegstra
(van kapsalon Heersink) gaan
strijden om de Coiffure Award 2006

In het verleden hoorden we jonge-
ren nog wel eens zeggen' bij ons in
het dorp is niks te doen, we zoeken
ons vertier elders'. Zo langzamer-
hand is deze tendens wat aan het
veranderen. Met name zijn er in de
Achterhoek talloze hands opge-
richt met dikwijls in eerste instan-
tie als uitgangspunt, lekker mu-
ziek maken voor vrienden en be-
kenden en ook om in eigen woon-
plaats en omgeving wat meer leven
in de brouwerij te brengen. Bands
als 'Lady en de Vageband', 'FuelT,
'Avelanche', 'Black Out', 'Heibel',
Verdwaald', 'Op Drift' of hoe ze ook
mogen heten, ze zijn als paddestoe-
len uit de grond verrezen.

Het beste voorbeeld om in eigen dorp
'wereldberoemd' te worden is wel de
Vordense band 'Kasbendjen'. Niet al-
leen bekend vanwege optredens tij-
dens de Beach Party en het Baby Bigge
Meal in de Kranenburg, maar inmid-
dels ook regionaal een gevierde band.
Intussen ook de begeleidende band en
organisator van het Vordense Songfes-
tival. Vorden was tachtiger/negentiger
jaren ook bekend vanwege de Ham-
Party en de zojuist genoemde Beach
Party, welke laatste duizenden bezoe-
kers trok. In 2001 viel het doek. Con-
currentie in de regio, te dure artiesten
e.d. betekende de nekslag voor deze
ooit zo populaire Party.

Ronny Kramp: 'Wij hebben met een
stel vrienden jarenlang als vrijwilliger
aan deze Beach Party meegewerkt.
Toen het doek viel, werd het akelig stil
in Vorden. Niets meer te doen! Eenjaar
later, in 2000, hebben Patrick Zuurveld
en ik links en rechts geïnformeerd of
er voldoende belangstelling zou be-
staan om op geregelde tijden in Vorden
een feest te organiseren. Met behulp

van Theo Tankink (van het organisatie
bureau 'Ambiance'), Rolien Hilbolling,
beheerder van de sporthal 't Jebbink,
Robert Scheppers en André Jimmink
hebben wij toen de Stichting Evene-
menten Vorden (STEVO) opgericht.

Vervolgens hebben wij op een zater-
dag in juni nabij kasteel Vorden van
het Gelders Landschap een stuk ter-
rein kunnen huren om daar een Zo-
merfeest te houden. De gemeente Vor-
den was ons daarbij in de persoon van
Robert Visser op allerlei gebied zeer
behulpzaam. Wij hoopten gezien het
kostenplaatje op circa 900 bezoekers.
Die kwamen er ook, zodat we het eer-
ste Zomerfeest positief konden afslui-
ten en voor ons tevens de bevestiging
om op de ingeslagen weg door te gaan.
Ook op de zomerfeesten (met kinder-
middag) van 2004 en 2005 kijken we
met een goed gevoel terug', zo zegt
STEVO- voorzitter Ronny Kramp. En zo
vult Rolien Hilbolling aan: 'Hierbij
mag zeker niet onvermeld blijven dat
'ondernemend Vorden' (plaatselijke
middenstand) ons ook in financieel
opzicht, flink heeft ondersteund.

NIEUWJAARSNACHT
Het succes van de Zomerfeesten
smaakte naar meer en zo besloot STE-
VO om ook in de Nieuwjaarsnacht een
' Oud & Nieuw Feest' te organiseren.
Een feest voor jong en oud dat in de
sporthal gehouden zou worden. Ro-
lien Hilbolling:' Ik was voorafgaande
aan het eerste feest ( Nieuwjaarsnacht
2004) best wel zenuwachtig. Hoe zou
het uitpakken? Geen overlast voor de
buren? Is het allemaal te overzien?
Vragen en nog eens vragen. Daardoor
toch wel heel spannend. Het werd een
daverend feest, een uitverkochte sport-
hal en ook afgelopen nieuwjaarsfeest
opnieuw volle bak', zo zegt Rolien.

Dus wordt er in de nacht van 31 de
cember op Nieuwjaarsdag l januari
aanstaande voor het derde achtereen-
volgende jaar een daverend ' Oud &
Nieuw Feest' gevierd. Tijdens een bij-
eenkomst met het bestuur van STEVO,
bestaande uit Ronny Kramp voorzitter,
Patrick Zuurveld secretaris, André Jim-
mink penningmeester, Robert Schep-
pers, Rolien Hilbolling, Sjoerd te Velt-
huis en Paul van Doesburg, droop het
enthousiasme er bij de organisatie
vanaf. Het organiseren van een derge
lijk feest vergt overigens heel wat voor-
bereidingen en werkzaamheden in de
feestnacht zelf.

De geluidsnorm mag niet overschre
den worden, brandveiligheid, recht-
streekse telefoonverbinding met de
politie (in geval van kalamiteiten). Vier
man bewakingsdienst en 35 vrijwilli-
gers die de organisatie behulpzaam
zijn. Controle op het alcoholgebruik.
Aan jongeren beneden de 16 jaar mag
geen alcohol geschonken worden! De
ze jongeren zijn te herkennen aan een
rode polsband. De 'ouderen' krijgen
een groene polsband. Overigens moe
ten de bezoekers zich legitimeren, bo-
vendien worden zij op vuurwerk ge
fouilleerd. Kortom er wordt niets aan
het toeval overgelaten.

AFTRAP MET THE HEINOOS
De aftrap van het' Oud & Nieuw Feest'
vindt s' nachts om één uur plaats.
Hoofdmoot van het gebeuren is de
band ' The Heinoos' uit Heino. In deze
band speelt onder meer Jan Kolkman,
voormalig gitarist van 'Normaal'. Ver-
der zal DJ. Oliver in de pauze en na af-
loop van het optreden van 'The He-
noos' het publiek gaan vermaken.

Het sportcafé in de sporthal ondergaat
een metamorfose. Het wordt namelijk
omgebouwd tot een 'Piratencafé' waar
Nederlands- talige nummers worden
gedraaid. Rolien Hilbolling;' Het moet
voor jong en oud in Vorden een gezel-
lig feest worden waarbij wij hopen^en
bijdrage te kunnen leveren aan het
leefbaar houden van ons dorp', zo zegt
ze. Kaarten voor het 'Oud & Nieuw
Feest' zijn niet aan de kassa verkrijg-
baar!

De kaarten kunnen uitsluitend vanaf
heden bij de volgende voorverkoop
adressen gekocht worden: Tankstation
Weulen Kranenbarg, Fashion Corner,
slijterij Mitra en het'sportcafé in sport-
hal 't Jebbink. De kaartjes kosten tien
Euro. Het Zomerfeest in 2006 zal we
derom in de maand juni gehouden
worden. 'Wij weten nog niet precies
wanneer en hoe laat.

Op 9 december wordt in Duitsland de
loting van het wereldkampioenschap
voetbal gehouden. Als het Nederlands
elftal bijvoorbeeld op zaterdagavond
om acht uur of half negen moet spe
len, houden wij die avond geen zomer-
feest. Het mooiste zou zijn, aanvang
wedstrijd 17.30 uur, een winnend Ne
derlands elftal en dan aansluitend het
zomerfeest. Succes verzekert', zo zegt
bestuurslid Patrick Zuurveld lachend.

Kerstsamenzang
Op zondagavond 18 december om
19.00 uur wordt er in de dorpskerk
van Vorden de traditionele Kerst-
samenzang gehouden uitgaande
van de Raad van Kerken.

Er staan bekende en geliefde liederen
op het programma die de bezoekers
ongetwijfeld in de kerstsfeer zullen
brengen.

Voor de muzikale begeleiding is de
Raad van Kerken erin geslaagd om de
bekende organist dhr. W. Kuipers uit
Apeldoorn de samenzang te begelei-
den op het fraaie orgel van de Dorps-

kerk en verder is er ook medewerking
van trompettist Reik Heusinkveld die
een extra feestelijk tintje aan het ge
heel zal geven. Verder zal het ge
mengd koor "Cantemus Domino"
eveneens voor een muzikale bijdrage
zorgen.

Vooraf zullen er door de organist en
trompettist al reeds een aantal fraaie
kerstliederen ten gehore worden ge
bracht, dus het is de moeite waard om
vroegtijdig te komen.

De Raad van Kerken heet iedereen van
harte welkom.
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Straks ook een bokaal voor Hendy en Esther

Dames opgelet wellicht weet u het
al, maar de haarmode voor de ko-
mende winter is: veel krullen en
verder de 'boblijn' dat wil zeggen
strakke koppies met haardracht
tot op de kaken. De boblijnen zie je
in allerlei verschillende vormen.
En als 'de winter verdwijnt en de
zon weer schijnt' dan zie je de da-
mes met warme oranje, bruin en
koel getinte haardracht. De heren
kiezen (indien ze tenminste veel
haar hebben!) de komende winter-
maanden voor lang haar. Kleuren
in het haar mag, maar zullen 'cool'
zijn met blonde of bruine tinten.
De 'matjes', zeg maar het' Bennie
Jolink model' zijn passé. De mode-
trend in het voorjaar 2006 zal of
lang of kort haar zijn. De man kiest
duidelijk voor het één of het ander!
Voorspellingen die we op hebben
getekend uit de mond van Esther
Leegstra en Hendy Koele.

Beiden zijn werkzaam bij kapsalon
Heersink en worden door hun baas
Jim Heersink financieel ondersteund
om mee te doen aan de strijd om de
Coiffure Award 2006 de haarmode fo-
tografiewedstrijd onder topkappers
van Nederland. Al 15 jaar krijgen alle
kappers in Nederland de kans in deze
haarmode fotografiewedstrijd hun
creativiteit te tonen en te strijden om
één van de felbegeerde Coiffure Awards.
Sinds 1992 hebben Schwartzkopf Pro-
fessional en vakmagazine Coiffure
een unieke samenwerking in dit pres-
tigieuze initiatief. Wat de haarmode
voor het volgende najaar zal zijn,
wordt bepaald door de kappers die
tijdens de Coiffure Awards 2006 als de
beste vier door de jury zullen worden
uigeroepen.

Hendy Koele dicht zich in deze haar-
mode fotografiewedstrijd best wel
kansen toe om genomineerd te wor-
den, gezien de ervaring die hij in de
loop der jaren heeft opgedaan. Wat
houdt deze wedstrijd precies in? Hen-
dy: 'De Coiffure Award moetje zien als
een soort Oscar binnen het kappersge
beuren. Voor de deelnemers geldt dat
een juiste combinatie qua modebeeld
wordt gevonden. Kapsel, visage, sty-
ling en fotografie horen perfect in ba-
lans te zijn en zijn bepalend voor het
eindresultaat. Wij moeten dus foto's
maken van ons model en die opsturen
en dan maar hopen op een goede be
oordeling', zo zegt Hendy Koele die als
herenkapper voor de derde keer aan
deze wedstrijd meedoet.

VORDENSE MODELLEN
Voor Esther Leegstra is het haar eerste
wedstrijd. Zij gaat aan de slag in de ca-
tegorie jong talent tot en met 21 jaar.
Beide deelnemers hebben gekozen
voor Vordense modellen. Hendy Koele
zal proberen van de 21 jarige Jacco
Janssen een 'mooi plaatje' te maken,
terwijl Esther de 16 jarige Carlijn Bie

zemaat als model heeft uitgekozen.
Wat betreft de kleding voor de model-
len wordt een keuze gemaakt uit de
nieuwe collectie van de jeugdige Vor-
dense modeontwerper Antoine Peters.
Voor de make-up (visage) komt een
zeer talentvolle leerlinge ('de beste
van de klas', aldus Hendy) van de in
Amsterdam gevestigde' Head' s Acade
mie' naar Vorden. De 18 jarige Lidwien
Heersink, de dochter van Jim en Bep
Heersink, zal de fotografie voor haar
rekening nemen. De styling doen
Esther en Hendy zelf.

Esther Leegstra werkt komend voor-
jaar vier jaren bij kapsalon Heersink.
Het diploma 'allround kapster' be
haalde zij aan de kappersschool in
Doetinchem. Esther: 'Een half jaar
voor het eindexamen kreeg ik de gele
genheid om op zaterdag in kapsalon
Heersink ervaring op te doen, met na-
me dus in het kappen van dames'.
Hendy Koele genoot in één jaar tijd
een particuliere opleiding en was op
16 jarige leeftijd een gediplomeerd
kapper. Hendy: 'Ik heb een opleiding
gehad van de 75 jarige landelijk be
kende wedstrijdkapper Martin Wei-
mer uit Zwolle. Vervolgens heb ik een
paar jaren met hem samengewerkt.

Op mijn 18e heb ik in Zwolle een
pandje gehuurd en ben ik voor mij
zelf begonnen. Daarnaast deed ik mee
aan wedstrijden en werkte ik mee aan
modevakbladen. Ik geef trouwens nog
steeds mijn visie op wat het mode
beeld gaat worden. Als zelfstandig on-
dernemer werkte ik dikwijls circa 70
tot 75 uren in de week. Dat ging niet
meer, ik dreigde ten onder te gaan aan
mijn eigen succes, dus ben ik gestopt.
Daarna ben ik in een hele 'funky' kap-
perszaak gaan werken. Moet je voor-
stellen, van een hele chique herenkap-
salon naar een 'extreme' kapsalon.
Ook gaf ik in die tijd veel kapperstrai-
ning', zo zegt Hendy.

Anderhalfjaar geleden las Bep Heer-
sink in een vakblad een artikel over
Hendy Koele. Zij belde hem op en stel-
de hem voor om bij kapsalon Heersink
te komen werken. Hendy had nog
nooit van Vorden gehoord, kwam naar
hier, zag en overwon en heeft het in-
middels bij Heersink uitstekend naar
de zin.

De komende weken en maanden gaan
Hendy en Esther volop in training (ook
zullen ze daarbij elkaar kappen). 'Ik
heb het plaatje voor de wedstrijd al in
mijn hoofd, ik weet precies hoe mijn
model er uit gaat zien', zo zegt Hendy.
Esther Leegstra: 'Ik weet het nog niet,
ik heb namelijk meerdere ideeën en
dat ga ik eerst uitproberen', zo zegt ze.
De genomineerden worden in april
aanstaande bekend gemaakt, waarna
de jury in mei de namen van de win-
naars van de Coiffure Awards 2006
prijs zal geven.



In Hengelo Gld (do) en Lichtenvoorde (za):

GRAHS* RUIT REPAREREN
•GRATIS VOORRUIT REPAREREN
EN RUIT INSPECTEREN VANAF WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger knal-
den de ruiten er in zijn geheel uit. De
huidige gelaagde ruiten doen dat wel-
iswaar niet, maar scheuren veelal in
een later stadium alsnog door, ook
nog na één of twee jaar! Dat betekent
uiteindelijk toch weer een tijdrovende
ruitvervanging en het betalen door
verzekerde van een eigen risico. Ech-
ter, bij een WA-Plus, WA-Extra, Casco
of All-Risk verzekering is harsrepara-
tie van de ster vrijwel altijd zonder
kosten. Sterreparatie is daarom veel
aantrekkelijker dan vervanging! Ver-
zekeraars hebben dan ook voorkeur
voor harsreparatie boven vervanging.

DOORSCHEURKANS STERRETJES
MINSTENS 50%: OOK IN DE HERFST!
Op gelijmde voorruiten staan enorme
spanningen, mede door harde wind,
zware regen- en hagelbuien en vooral
de eerste nachtvorst veroorzaakt. De
stijfheid en daarmee de sterkte van de
carrosserie wordt voor 40% bepaald
door een goede, verlij mde voorruit.
Een zwakkere voorruit betekent dus
een zwakkere auto. Breuken in het
glas verzwakken de voorruit. Door
temperatuurswisselingen (afkoeling
door plotselinge regen- en hagelbuien
en nachtvorst enerzijds en het opwar-
men van de voorruit door de autover-
warming anderzijds) ontstaan er ex-
tra spanningen in het glas. Ook het
dichtgooien van een deur (luchtdruk)
veroorzaakt extra spanning. Door al
die spanningen is de kans op door-
scheuren van een barstje of ster ruim
50%, zo blijkt uit technisch onder-
zoek! Tijdige reparatie van een ster is
daarom zeer aan te raden. Bent u voor
ruitschade verzekerd en wordt u door-
verwezen naar een ruitschadespecia-
list, dan kunt u bij Automark terecht.

Automark werkt in principe voor ie-
dereen die voor ruitschade verzekerd
is en stuurt de rekening rechtstreeks
naar de verzekeraar. Voor de klant
zijn er geen kosten of moeite verbon-
den aan ruitreparatie. De klant betaalt
geen eigen risico en heeft geen no-
claim verlies (behalve particulier ver-

zekerden bij Centraal Beheer). Auto-
mark gebruikt voor reparatie de
meest moderne harsinjectie methode.
Bij ruitreparatie moet de laatste groe-
ne kaart worden meegebracht voor de
juiste verzekeringsgegevens.
GOEDKOOP KENTEKEN GRAVEREN
Graveren van het kenteken met NL in

alle ruiten kost niet veel, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
een klein bedrag extra wordt een spe
ciale reflectielaag over de gravures
aangebracht, waardoor de gravures
bij regen en 's avonds goed zichtbaar
blijven. Graveren helpt tegen diefstal:
wil een dief een gestolen auto verko-

pen, dan moet hij alle ruiten met het
oorspronkelijke kentekennummer
vervangen!

GRATIS VOORRUITINSPECnE
IN HENGELO GLD (DO) EN
LICHTENVOORDE (ZA):
Deze week komt de Mobiele Service
van Automark in Hengelo Gld op don-
derdag en Lichtenvoorde op zaterdag
voor een actie Ruit Repareren / Kente
ken Graveren. Op verzoek van de
klant wordt de voorruit ter plekke gra-
tis geïnspecteerd en krijgt men een
deskundig en vrijblijvend advies
m.b.t. eventuele beschadigingen.

Men hoeft niet van te voren een af-
spraak te maken: voor Voorruitinspec-
tie of Ruitreparatie meldt men zich
direct bij de reparateur. Reparatie van
de voorruit is voor WA-Plus, Casco en
All-Risk verzekerden geheel zonder
kosten.
Voor de juiste verzekeringsgegevens
moet bij reparatie wel de laatste groe-
ne kaart worden meegenomen. Klaar
terwijl u wacht/winkelt! Let op: deze
aanbieding geldt niet voor particulier
verzekerden van Centraal Beheer. U
kunt terecht:

Hengelo Gld: donderdag 8 decem-
ber op de parkeerplaats bij de
sporthal De Kamp aan de Sariiik-
kamp.

Lichtenvoorde: zaterdag 10 decem-
ber op de parkeerplaats van Sport-
complex Longa aan de Raadhuis-
straat.

Donderdag van 09.00 tot 16.30, zater-
dag tot 16.00 uur. Bij regen kunt u rus-
tig in de auto blijven zitten. Let op de
gele tent van Automark.

Rabodirecteur Peter Dohmen over de
kunstijsbaan in Vorden
Een paar maanden geleden werd ik
gepolst door Hans Huinink wat ik
zou vinden van een kunst ijsbaan-
tje in Vorden ergens in december.
Dat riep onmiddellijk beelden bij
mij op van de bijzondere ijsbaan-
tjes die ik ken in o.a. New York,
Stockholm, Brussel en het Leidse-
plein in Amsterdam.

In mijn tienerjaren speelde ik ijshoc-
key bij de Smoke Eaters uit Geleen en
ik vind het nog steeds zalig om kapri-
olen uit te halen op het ijs. Na kan-
toortijd, gewoon in het pak, even de
schaatsen aan en wat rondjes draaien.
Napraten langs de kant met een war-
me beker chocomel, kerstboompjes,
feestverlichting, kerstmuziek en la-
chende mensen.

Ik was dan ook meteen enthousiast
over dit initiatief van de Vordense On-
dernemers Vereniging. Als coöperatie-
ve bank zijn we graag behulpzaam bij
het opstarten van nieuwe initiatieven
die bevorderend zijn voor de leefbaar-
heid in de gemeenschap. Die leefbaar-
heid hangt nauw samen met een aan-
trekkelijke winkelstand in het dorp.
Om dat in stand te houden moetje als
gemeenschap ook wat te bieden heb-
ben.

Met de "Kolde Karmis" hebben we mo-
gelijk weer een nieuwe activiteit in
Vorden die kan worden toegevoegd
aan de lange rij van tradities die we in-
middels hebben opgebouwd.

Denk maar eens aan Koninginnedag,
zomerfeesten, country living fair,
kunstmarkt, Berenddag, Kerstmarkt,
en zo is er nog veel meer te noemen.
Het eerste jaar treedt de Rabobank
dan ook graag op als hoofdsponsor
van de kunstijsbaan. Uiteindelijk
moet zo'n project als een kunstijsbaan
wel zelfstandig kunnen draaien.
De berichten tot nu toe beloven alle
goeds wat dat betreft. Met heel veel

energie is de 'Kerstcommissie' van
start gegaan om er een daverend suc-
ces van te maken dat ook in de ko-
mende jaren een vervolg móet krij-
gen.

Het programma biedt veel variatie en
ziet er veelbelovend uit. Binnenkort is
het zover dus haal de schaatsen maar
uit het vet en begin alvast met wat
spieroefeningen. Ik reken erop dat
Vorden dezer dagen even het trefpunt

van winterplezier in de Achterhoek
zal zijn. Heel veel schaatsplezier toe-
gewenst.

Tevens maak ik graag van de gelegen-
heid gebruik om afscheid van u allen
te nemen. Mijn taak bij Rabobank
Graafschap-West zit er per l december
op. De fusie met Rabobank Berkeiland
is een feit en beide banken gaan sa-
men verder als Rabobank Achterhoek-
Noord. Sinds augustus 2003 heb ik mij

als algemeen directeur van Rabobank
Graafschap-West mogen inzetten. Ik
heb dit met heel veel plezier gedaan
en heb de Achterhoek goed leren ken-
nen.
U woont in een heel mooi stukje Ne-
derland en ik verzeker u dat ik hier ze-
ker nog weer eens terugkom, om mee
te doen aan één van de vele evene-
menten:

Graag tot ziens, Peter H.W.H. Dohmen

The Apers in
het Koetshuis
Regelmatig zijn er in de Rockstake
punkbands te zien, de muziek is
populair onder de bezoekers. Een
goede reden voor de Rockstake om
de absolute top van de Nederlandse
punk naar Heelweg te halen, The
Apers! Sharp End, hardcore uit
Lichtenvoorde zal het voorpro-
gramma verzorgen.

Het verhaal van de in 1996 opge-
richte punkband The Apers is sinds
2000 één groot succesverhaal ge-
worden. In dat jaar deden ze hun
eerste Europese tour, inmiddels
zijn ze waarschijnlijk de meest in
het buitenland spelende band van
Nederland. Er is bijna geen land in
Europa meer waar The Apers niet
speelden. Pas nog werd de Europe-
se tour afgerond die ze onder ande-
re langs Frankrijk, Duitsland, Zwit-
serland en Engeland leidde. Eerder
al werd er in de VS gespeeld. De tel-
ler staat inmiddels al op het in-
drukwekkende aantal van 600 op-
tredens, waaronder optredens op
Lowlands, Noorderslag en Paaspop
Schijndel.

Maar ook cd's maken kunnen de
heren als de besten. Er zijn vier vol-
ledige cd's verschenen en daar-
naast zijn er tientallen compila-
tiecd's waarop ze te horen zijn.
Stuk voor stuk werden ze lovend
ontvangen door de nationale pers.
Een band kortom die je absoluut
niet mag missen! Hier praten we
over een jaar nog over.



Presentatie Boek over Estland en Hanzestad Tartu

Zoals u wel zult weten is Estland
één van de drie Baltische staten die
zich in 1991 heeft verzelfstandigd
en losgemaakt van het machtige
Rusland.

Al rond 1989 ontstond er een steden-
band tussen de Hanzesteden Deven-
ter-Zutphen en Tartu met als doel uit-
wisseling en samenwerking. Dit heeft

geresulteerd in een aantal projecten
op het gebied van afval, energie en ou-
derenzorg. Je ziet dat men in Estland
met een enorme inhaalslag bezig is. In
korte tijd worden ontwikkelingen
doorgemaakt waarvoor Nederland de-
cennia nodig had. Economisch en
maatschappelijk is hier vandaag de
dag maar één woord op van toepas-
sing: Vooruitgang! Naast de grote cul-

tuurhistorische waarde die te zien is
in schitterende steden als Tallinn en
Tartu kent Estland veel natuurschoon
met een rijke flora met soorten die in
Nederland onbekend zijn.

Vergeet niet dat het land weliswaar
even groot is als Nederland, maar
slechts 1,4 miljoen inwoners heeft. Op
initiatief van de Zutphense fotograaf

Hans Hendriks en de Stichting Steden-
band Deventer-Zutphen-Tarru is er een
prachtig kijk- en leesboek vervaardigd
waarvan afgelopen vrijdag 2 decem-
ber de officiële presentatie plaatsvond
bij Drukkerij Weevers. Alle betrokke-
nen waren erg enthousiast over de on-
derlinge samenwerking en we kun-
nen met recht spreken van 'de kroon
op het werk' bij het bekijken van het

boek. In het boek wordt in 48 pagina's
uitleg gegeven over de geschiedenis
van Estland en de stad Tartu, de ste-
denband, de projecten. Op de volgen-
de 60 pagina's reisfoto's die cultuur en
natuur maar ook het dagelijks leven
in beeld brengen.
Het boek is voor € 17,50 verkrijgbaar
bij de betere boekhandels in Zutphen
en Deventer.

Martine Hair & Beauty
presenteert: Niels Jansen
(Winnaar Beauty Award 2005 !!!)

Amnesty werkgroep Vorden

Niels Jansen voor velen nog een on-
bekende naam, maar dit zal niet
lang meer duren, op 11 september
j.l. won hij namelijk de Beauty
Award 2005, dit betekent dat hij
zich een jaar lang beste Visagist
van Nederland mag noemen. Niels
is voor Martine en haar team geen
onbekende, reeds enkele jaren
volgt het team meerdere keren per
jaar workshops bij Niels Jansen.

Toen Martine Hair & Beauty de moge-
lijkheid kreeg om hem te contracteren
voor een demonstratie was de keuze
snel gemaakt. Op 12 december a.s. is
het dan zover, Niels zal deze avond
aanwezig zijn en de laatste make-up
trends en technieken aan u demon-
streren. Deze avond kunt u ook zelf
aan de slag, in onze schoonheidssalon
wordt u in de gelegenheid gesteld om
u zelf op te maken en krijgt u advies
van onze schoonheidsspecialistes.

In onze kapsalon staan de kapsters
voor u klaar om u de laatste mode lijn:
GLAM te demonstreren. De haarlijn

najaar/winter 2005-2006, laat je mee
slepen met de glamourtrends; vrou-
welijk, glamoureus, verleidelijk, gesti-
leerde krullen en golvende slagen, el-
kaar getrokken. Deze avond zijn er
ook weer tal van aanbiedingen en leu-
ke kerstcadeaus. Ook de "L'anza pak-
ketjes" zijn weer verkrijgbaar.

Wilt u een gezellige en leerzame
avond, onder het genot van een hapje
en een drankje, op maandag 12 de-
cember vanaf 19:00 uur staat het team
van Martine Hair & Beauty voor u
klaar.

RK.V. Nieuws
Uitslagen tentoonstellingen

Peklo Lochem
Hoenders:
Twentse hoen: DJ. Lijftogt IxF.lxZG
Vorwerkhoen: E.H. Ruesink 2xF,2xZG
Modern Engels Vechthoen: H. van
Heerde 2xF,5xZG

Dwerghoenders:
Welsumer kriel: M.J.A. Jansen IxG,
Vorwerkhoen kriel: Sil Ruesink 3xZG,
Orpington kriel: B. van Dijke 2xF,
7xZG,3xG, Amrockkriel: J. Pardijs
2xZG,2xG, Wyandottekriel: H. Beren-
pas 3xG, Oud Engels vechtkriel: H. van
Heerde 3xF,4xZG

Sierduiven:
Vinkduif gekapt J. Pardijs IxF, 2xZG,
3xG

Konijnen:
Franse Hangoor: D. Kuiper 2xZG,2xG,
R. Bruinsma 2xZG,lxG, Bram Bruins-
ma 2xZG, Gele van Bourgondie: W.
Boersma 2xF,3xZG, Wener: HJ. Nijen-
huis 2xF,4xZG,3xG,2xG, Rode Nieuw
Zeelander: G. Lenselink 3xF,lxZG,lxG
Alaska: H. Pardijs 4xZG, Angora:

Comb. 't Welletje lxZG,2xG, Tan: L.
Jansen 2xF,3xZG,lxG, Hollander: T.H.
Janssen lxF,6xZG, K. Hietbrink 4xF,
2xZG,3xG, AJ. Everink 4xZG,2xG, Ne-
derlandse Hangoordwerg: J. Grobben
lxZG,2xG

IJsselshow Gorssel
Sierduiven:
Pauwstaart: M.D. Zevenhoeken 2xZG,
2xG

Konijnen:
Franse Hangoor: A. Eggink IxF.lxZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma
lxF,3xZG, Rode Nieuw Zeelander: G.
Lenselink 2xF,lxZG, Alaska: H. Pardijs
3xZG, Angora: Comb. 't Welletje
IxF.SxG, Tan : L.Jansen 2xF,lxZG, Hol-
lander: T. Zevenhoeken 3xZG, Rus: E.J.
Huurnink IxF.lxZG, Nederlandse
Hangoordwerg: Dennis Eggink IxG,
Kleurdwerg: Nynke Woerts IxZG.lxG,
H. Gubbels 3xZG,4xG

Cavia's:
Borstelhaar:
lxF,2xZG,lxG,
lxF,2xZG,lxG.

In verband met de viering op zater-
dag 10 december van de Internatio-
nale Rechten van de mens onder
het motto 'Een dag om niet te ver-
geten', waarbij actie wordt gevoerd
voor tien gewetensgevangenen,
staat de werkgroep van Amnesty
Vorden op vrijdag 9 december met
actiemateriaal, petitielij sten etc.
bij Super de Boer van Yvonne en
Wilbert Grotenhuys.

Ook staat de werkgroep zaterdag 17
december weer met informatie, groe-
tenkaarten en actiekaarten op de jaar-
lijkse kersmarkt. Ook zal Amnesty tij-
dens deze markt trachten kaarten en
kaarsen te verkopen.

Wie actie voert wil natuurlijk graag
weten of al die petities, groeten en

kaarten wel effect hebben. Tijdens de
collecteweek van 12 tot en met 18 fe-
bruari zal de werkgroep Vorden mel-
den of er verbeteringen zijn gekomen
in de situatie van de tien gewetensge-
vangenen. Verder wordt er in de
maand december onder meer geschre-
ven voor de 17 jarige Nagmeld Abdal-
lah uit Soedan. Hij kan ieder moment
worden geëxecuteerd voor een moord
die hij op 15 jarige leeftijd beging. Hij
vermoordde een handelaar en werd
daarvoor in 2003 ter dood veroor-
deeld. Zijn advocaat is bij een staats-
rechtbank in hoger beroep gegaan.

De doodstraf voor daders onder acht-
tien jaar is in Soedan niet geheel afge-
schaft. In de interim- grondwet staat
dat de doodstraf niet voltrokken mag
worden bij personen onder de acht-

tien jaar, behalve in geval van 'hudud'.
Hudud is een verzamelnaam voor on-
der andere moord en diefstal boven
een bepaald bedrag. Er zijn geen offi-
ciële cijfers van de hoeveelheid execu-
ties in Soedan of van het aantal men-
sen in de dodencel. Amnesty ontvangt
echter geregeld brieven over ter dood
veroordeelden, vaak na oneerlijke pro-
cessen alsmede voor misdaden die ge-
pleegd zijn door minderjarige daders.

Amnesty vraagt dan ook aan de auto-
riteiten het doodvonnis tegen Nag-
meld Abdallah in te trekken en alle
doodvonnissen tegen minderjarigen
om te zetten. Amnesty vraagt de inte-
rim- grondwet en het Soedanese wet-
boek van strafrecht aan te passen, zo-
dat minderjarige daders niet meer ter
dood kunnen worden veroordeeld.

Meddens Diagnostics Shirtsponsor Dash meisjes BI

T. Zevenhoeken
Rex: Jory Brummer

Meisjes BI van volleybalvereni-
ging Dash heeft een nieuwe
shirtsponsor gevonden en wel de
firma Meddens Diagnostics geves-
tigd in Vorden.

De meisjes spelen in de hoofdklas-
se en staan momenteel op een ver-
dienstelijke 2e plaats.

Op de foto: van onder naar boven en
links naar rechts: Djorne Toebes, Maai-

ke Draaijer, Luca Vlogman, Malou
Harmsen, Debbie v.d. Vlekkert, Loes
Klein Haneveld, Ellen Gosselink, Laura
Meddens en Emmy Vrielink, de coa-
ches Herman Vlogman, Carlo Schutte
en de sponsor de heer Meddens.



H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Bedrijf in Vorden
zoekt met spoed

Een nette
schoonmaakster

voor ongeveer 2 maal
3 uur per week buiten
kantooruren.

Werktijden in overleg
Inlichtingen:

0575 - 56 42 41
('s morgens van
9.00-11.30)

DE VERGANKELIJKHEID
VAN HET LEVEN,

DE DUURZAME HERINNERING
VAN NATUURSTEEN.

Geboorte sieraad
Zet de tijd even stil, maak

van dit moment een monument.

Goudsmid Atelier Elcerlyck
Prinsenstraat 6, Bredevoort

Tel. 0543-451825
www.elcerlyck.nl

GOED IN DIERBARE HERINNERINGEN

Gespecialiseerd
in de reparatie van

zosenaamde
„vintase" hortoses.

De Klokkcnma
uurwerk repanrtit-ateli

maker

knoopssat
horloge

Tevens in- en verkoop uurwerk reparatie-atelier
van jaren Prinsenstraat 6 - 7126 AX Bredevoort

50,60 en 70 horloges. Tel.: 0543 - 47 78 30

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Postbus 22,

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Wij nodigen u uit voor een bezoek aan
ons bedrijf, waar we u met deskundig

advies te woord zullen staan.

Grafmonumenten

natuursteen
Snelliusstraat 32 7102 ED Winterswijk Tel. 0543 513388

Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem Tel. 0314 383107
www.decorbeel.nl

Live muziek

tijdens uitvaart

of crematie

www.adagiojvdstaak.com

ZOEPZONDAG

j mL Nitö

Winnaars van de Grillplaten:
D. ter Mul, Eefde; Esselink, Vorden;

J.W. van Zoomeren, Toldijk;

Eenink, Ruurlo; M. Meijer, Vorden;

H.Meerbeek, Eefde;

Wilgenhof, Vorden; T. Koning, Vorden

Keurslager Koopje

Katenhaasjes 3 stuks
Vleeswarenkoopje

Gebraden spek 100 gram €
Speciaal aanbevolen

KalfsSChnJtZel 100 gram €

Weekaanbieding

Gehakt half om half
2 x 500 gram €

Special

Vitello Tonnato 100 gram €
Vleeswarenspecial

Parmaham 100 gram €

i.»

2 5

2 9

Vlogmanf keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575)552287
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

KERSTMARKT ZELHEM
Vrijdag 9 December

Van 14.00 tot 20.00 uur

In het Centrum bij de Lambertiekerk
MET MEDEWERKING VAN MIDWINTERHOORNBLAZERS

DE KERSTMAN EN ZIJN RENDIEREN

OPTREDEN VAN HET Chr. MANNENKOOR ZELHEM
o.l.v. dhr. H. Peppelman

CIRCA 50 MARKTKRAMEN WAARONDER DIVERSE

OVZ-LEDEN, DE WARENMARKT EN VERSCHILLENDE

ONDERNEMERS UIT EN VAN BUITEN ZELHEM.

TEVENS IS ER EEN KINDERVRIJMARKT

(DEELNAME GRATIS)

VOOR DE INWENDIGE MENS WORDT GEZORGD,

GLÜHWEIN, STAMPPOTTENBUFFET,

WAFELS EN OLIEBOLLEN

OOK KUNT U TIJDENS DE KERSTMARKT DE GEHHliL
VERNIEUWDE KERKTUIN RONDOM DE LAMBERTIE-

KERK BEZOEKEN WANT DAN WORDEN DE WERK-
ZAAMHEDEN AAN DE TUIN SYMBOLISCH AFGEROND

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM OP DEZE

SFEERVOLLE KERSTMARKT GEORGANISEERD DOOR
DE ONDERNEMERS VERENIGING ZELHEM



Weulen Kranenbarg schenkt w
Vbrden trainingspakken

Tankstation Weulen Kranenbarg
zorgde er voor dat het Cl team van
de voetbalvereniging Vorden nieu-
we trainingspakken ontving.

Jeugdvoorzitter Mare van de Lin-
den bedankte de familie Weulen
Kranenbarg met een bos bloemen
voor deze gift.

Zeeburg & Visser zorgt voor
nieuw tenue Jeugd Vorden

Makelaardij en assurantiln kan- Toen het Cl elftal toe was aan nieuwe
toor Zeeburg & Visser heeft een
lange traditie als sponsor van een
van de jeugdteams van de voetbal-
vereniging Vorden.

tenues was het kantoor dan ook be
reid om daarvoor te zorgen. Op de foto
overhandigt Jeugdvoorzitter Mare van
de Linden aan Gert van Zeeburg een
bos bloemen als dank voor deze geste.

Kerstconcerten Vordens
Mannenkoor
Het Mannenkoor treedt voor de
kerstdagen een aantal keren op.

Zo staat er op vrijdagavond 16 decem-
ber in de Christus Koningkerk het
eigen kerstconcert op het programma.
Aan dit concert wordt ook meege-
werkt door het kinderkoor "De Ulftse
Nachtegalen" onder leiding van Ben
Simmes. Men zingt een aantal tra-
ditionele liederen uit binnen- en
buitenland. Bovendien zingen de twee
koren afzonderlijk en ook samen een
aantal nieuwe liederen. Het Mannen-
koor zingt bovendien kerstliederen uit

Rusland en andere Oost-Europese lan-
den. Toegangskaarten voor dit concert
zijn verkrijgbaar bij Bruna en bij de
koorleden.

Zaterdagmiddag 17 december treedt
het Vordens Mannenkoor tijdens de
Kerstmarkt op.
Op dinsdagavond 20 december ver-
leent het koor medewerking aan een
kerstconcert in de Willibrorduskerk in
Hengelo. Het Hengelo's Gemengd
koor heeft dit koor uitgenodigd, even-
als het koor Vocalista uit Lichtenvoor-
de.

Veel deelnemers
GOW-cross Vorden
Afgelopen zondag werd in Vorden
op landgoed Kamphuizen door
RTV Vierakker-Wichmond een cy-
clo-cross wedstrijd in voor de GOW-
competitie georganiseerd.

De deelname was groot. Meer dan 120
renners streden in de verschillende ca-
tegorien om de eer.
Voor de RTV stonden ook verschillen-
de renners aan het vertrek. Bij de da-
mes behaalde Greta Klein Brinke een
zeer mooie tweede plaats. Susanne de
Leizer werd in haar eerste wedstrijd
voor haar nieuwe club vijfde. Bij de ju-
nioren was het Rens te Stroet die naar
een derde plaats reed. Bij de veteranen
stonden Rudi Peters, Garjo Kamphuis
en Frans de Wit aan het vertrek. Zij

werden respectievelijk 7e, lle en 20e.
De overwinning ging naar Bonnie
Leemreize.

Het sluitstuk van deze cross was de Eli-
te/neo/amateurs. Ook hier stonden
verschillende RTV-renners aan het ver-
trek. Jan Weevers werd achter winnaar
Joost Posthuma(beroepsrenner bij Ra-
bobank) netjes vierde. Richard Sleu-
mer werd 13e, Peter Makkink 14e en
Bart Bezemer 15e.
Thijs van Amerongen reed in Zwiter-
land een wedstrijd voor de Wereldbe-
ker. Op een zeer nat en zwaar parcours
was hij de tweede nederlander die
over de streep kwam. Hij behaalde een
lle stek. De overwinning ging naar de
belg Kevin Pauwels.

non 3*r0nclü)0rst
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briefje of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den en onder het pseudoniem "de Baron
van Bronckhorst" wordt hier dan een leuk
verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden,
tel: (0575) 55 W W, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

e r ê uut
Genie zit in Contact te studearn
op de gemeentebegroting. Ze is
al een paar kear van de krante af-
gehaald. De telefoon ging en ef-
kes later is de middag pot de oor-
zaak. En het is een merakels
lang stuk. Het verhaal van elke
politieke partij liekt vuile op me
kaar. Ieder zingt zien eigen lied
en ze hebt het allemaols mara-
kels good met ons veur. Gert den
zal het straks secuurder leazen.
En dan krig ze van hem zien
commentaar. En is Gert in zien
comentaar al te gek, hij wil wel
is overdrieven, dan zal ze secuur-
der leazen. Veur dit moment Ie
ast ze 't niejs van geboorten en
de overledenen 't earste. En dan
de weekmarkt prieze. En ok het
verhaal van den knappen niejen
burgemeister Henk Aalderink.
Hij zeg:" De gemeente Bronck-
horst hef prachtige parels". Dat
zal waor wezzen. No is het an
um, een kold kunstjen, umme
d'r een mooi snoer van te ma-
ken.' Gerrie bekik de foto nog is
secuur. Ja, dat liekt eur ne'n
mooie keal. Rond en goed in
zien vel. Recreatie ,toerisme en
communicatie is zien speciali-
teit. Verdorie, dech Gerrie ,dat
liekt een man um met an taofel
te zitten feesten. Lekker etten en
drinken. Zonne buurman zol ze
wel willen . Misschien is hij nog

op zoek naor een opgeknapt old
boern huus? Met een miljoen in
de achter(c) tesse? Wat zol zon
man kriegen? Veur zon mooi
baantjen? 65000 euro? En die
nieje wetholders een betjen
minder? En dan, no al die nieje
raodsleden, kriegt die dubbel zo
vulle as vrogger in de olde kleine
gemeenten? Gerrie hef dat nog
nargens kunnen leazen. Ja, das
neet zo'n wonder, daor loop iej
neet met te koop in ons Bronck-
horst. Want de gewone leu die
denkt al rap dat het vuls te vuile
is. En ai dan, zoas d'r ene schrif,
dik 40% mear betalen mot an de
gemeente , allenig umdai een ei-
gen huus bezit, waorin al oew
spaorcenten vaste zit. Dan is 't
zoer um te leazen dat de eigen
bestuurders zik zelf, van die ge
meente euro's, een mooi salaris
toe schoeft. Ondertussen kump
Gert veur de meddagpot en least
op zien manier de krante. Gert:
"Op 15 Dec. is die begrotings ver-
gadering. Het zal mien beniejen.
Allenig de V.V.D. is helder. Een
groot te kort van zowat 5 mil-
joen dat neet genoemd wil wor-
den deur de andern. En dan wilt
ze een klein miljoen uutgeven
veur nieuw beleid? Plattelands
ontwikkeling? Wat dat mag be
tekenen? Ok dat gescheiden op-
halen van ons afval, dat mot dik

twee miljoen kosten? Wat schiet
wiej daor as burgers met op? En
de V.V.D. is d'n enigsten die een
vraogteken zet biej de plannen
veur een niej gemeentehuus. De
rest van de politiek holt zik
moes stille. Toch te gek veur wo
arde at ze no ok nog miljoenen
gaot reserveren veur een groot-
heidswaan, een fonkelniej ge-
meentehuus. Hoewel het 'olde'
toch heel goed functioneert."
Gerrie lup efkes weg van de
stampot die steet te dampen op
't fhuus, umme met Gert samen
in de krante te kieken. Ze weet
van Gert zien argernis , een hè
kei an onneudig geld weg geven
en zeker wanneer dat deur amb-
tenaarn mot gebeurn. Zij zal
neet stemmen op de zelfde par-
tij as Gert. En die partij greep d'r
naost met het verdelen van de
wetholders posten. Ja van zelf,
dat ze het er no neet met eens
bunt. Wanneer ze no wel ne wet-
holder hadden gekregen, waren
de burgers van Bronckhorst d'r
dan zonder verhoging OZW be
lasting af gekommen? Het geld
mot er no eenmaol kommen en
ze haalt 't wort 't zit. Een paar
honderd euro minder in 't jaor
das pech, maor de kachel blif
wel roken.

De Baron van Bronckhorst

Milou Tjoonk 2e bij turnwedstrijden
Omdat de oefenstof geheel vernieuwd
was, was het voor iedereen even kijker
of alles er al goed inzat. Natuurlij l
ging er hier en daar best iets mis er
viel één Brinioturnster helaas na de
vloer oefening geblesseerd uit, maai
ondanks dat hebben ze allemaal eer
goede wedstrijd gedraaid en gingen ei
twee meisjes waaronder de Vordest
Milou Tjoonk met een zilveren me
daille naar huis.

De bij Brinio Lochem turnende
Vordense meisjes Milou Tjoonk pu-
pil 2 10, Lisa v/d Veen en Silke Win-
kels jeugd niveau 10 en Kim Olthof
junior 8 hebben zaterdag de eerste
in een reeks van drie turnwedstrij-
den geturnd in Doetinchem.



Alvast voor proeven
voor de kerst

Kerstkransjes
met amandel

of suiker

Kersenvlaai

5!
8.90

klein €

groot €

Vrijdag en Zaterdag

Chipolata
snit

5.75
De eni_

ZWANENHALZEN
volgend origineel recept

VAN ASSELT
De Echte Bakker

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31 -33 - Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

M/R

JENSINK
Reparatie

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

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.

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 partner
Hörman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

AUTOMATISCHE GARAGEDEUREN:
INBRAAKVEILIG, FRAAI EN STERK

Streek Lochem
heeft automatische garagedeuren
voor alle denkbare toepassingen.
Kies voor het model, het materiaal, de
stijl én de kleurstelling, passend bij uw
enkele of dubbele garage.

U kiest ook voor comfort,
zekerheid, kwaliteit
en een veilig gevoel!

SSTREEK
HOUT E N B O U W M A T E R I A L E N

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338
www. streekbouwmaterialen.nl

DE NOVOPORT-GARAGEDEUREN

BIEDEN TAL VAN EXTRA

OPTIES/VOORDELEN:

DAGLICHTVENSTERS- LOOPDEUREN,

RUIMTEBESPARENDE CONSTRUCTIE,

OPVALLEND LAGE AANSCHAFPRUS

Vrijdag 17 en zaterdag 18 december
RUIMTE- en DAGLICHTSHOW

zie onze advertentie volgende week

...en een nieuwe toekomst

Na de tsunami heeft Mensen in Nood/Cordaid enorm veel

giften ontvangen via giro 555. Wij laten u graag zien wat we

hiermee doen. Kijk daarom nu op www.nadetsunami.nl Mensen in Nood
Corrfoid

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60BDVAÊ

„Er is meer "
dinsdag 22 NOVEMBER 2005

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur
Entree: € 6,00 www kairosprqktijk.nl
Plaats; 't Zwaantje, Zieuwentseweg l, Lichtenvobrde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant.

Per 1 december 2005 gaan Rabobank Berkelland en Rabobank Graafschap-West verder als:

Rabobank Achterhoek-Noord
Met kantoren te Borculo, Hengelo, Lochem, Ruurlo, Steenderen en Vorden.

Vanaf 9 december 2005 hebben wij een nieuw telefoonnummer:

0575 - 558 558
Openingstijden kantoren:
Maandag 10.00-17.00 uur
Dinsdag 09.00-17.00 uur
Woensdag 09.00 -17.00 uur
Donderdag 09.00-17.00 uur
Vrijdag 09.00-18.00 uur

(Kantoor Steenderen is gesloten van 12.30 tot 13.15 uur)

Het is tijd voor Rabobank Achterhoek-Noord.
-Rabobank

Meddens Diagnostics BV, is een klein bedrijf
(10 medewerkers) dat is gevestigd in Vorden.
Wij ontwikkelen, produceren en verkopen
diagnostica op het gebied van infecties. De
technologie is voornamelijk ELISA (indirect,
sandwich, inhibitie, antibody capture). Wij zijn
ISO 9001/ISO 13485 gecertificeerd. Wij zijn
internationaal actief met een groeiende
wereldwijde afzet.

Belangstelling;
Je kunt telefonisch reageren en
vragen naar Marleen Geerken
('s ochtends tussen 9.00-11.30 uur)
Te): 0575-564241

Ons adres te;
Meddens Diagnostics BV
Het Jebbink 15
7251 63 VORDEN

Zie ook ww.mcddensdiag.nl

Meddens Diagnostics BV zoekt een:

Medewerker M/V
(24 uur per week flexibel)

Functieomschrijving:
» Inpakwerkzaamheden
* Uitvulwerkzaamheden
* Assistentie verlenen bij productieprocessen

Wij vragen:

MBO-niveau
Zeer nauwkeurig kunnen werken
Werken in teamverband
Kennis van MS Office en Windows
Kennis van de Engelse taal
Affiniteit met kwaliteitszorgsystemen
Flexibele werkinstelling

Ons voorstel:
We bieden je een uitdagende functie in een kleine organisatie
met een informele werksfeer, waar zelfstandigheid en
professionaliteit hoog in het vaandel staan.
De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

UER-/BOUWPLANNEN?
TEKENING NODIG!

• lichte bouwvergunning
• reguliere bouwvergunning
• vergunning wet milieubeheer

A
Neem vrijblijvend contact op met:

ndré Kasteel
Beatrixlaan 23
7261 XW Ruurlo
Tel. (0573)45 1276

Telefonisch bereikbaar:
ma. t/m vrij. na 19.00 u.
za. - zo. de gehele dag.

ALLROUND FOTOGRAFIE

TOTO

TEL: 0573-44 1096
MOB. 062509-4488

J



Voetbal

Socii nieuws:
Programma 10/11 Dec.
SBC BI - Almen BI
WL Cl - SBC Cl
SBC D3-WorthRhedenDl
't Peeske - Socii aanv. 14.00 uur
Socii 2 - Schalkhaar 6
Socii 3 - Helios 5
Zutphen 3 - Socii 4
SCS l - Socii 5

Vorden
Programma zaterdag 10 december
Vorden Al - Bon Boys Al 14.30
csv Apeldoorn B2 - Vorden BI 10.30
Vorden B2 - Loenermark B2 13.00
Diepenveen Cl - Vorden Cl 13.00
Kon. UD C3 - Vorden C2 14.00
Vorden C3 - SBC '05 C2 12.15
Vorden Dl - Dinxperlo Dl 11.00
Doesburg SC Dl - Vorden D2 12.00

Programma zondag 11 december
Vorden l - Reunie l 14.00
Vorden 2 - Ulftse Boys 2 10.00
Vorden 3 - Be Quick Z. 4 10.00
Klein Dochteren 3 - Vorden 4 10.30
SHE 6 - Vorden 5 09.30

Delam Bouwprodukten levert aan zakelijke en
particuliere markt

Volleybal

Dash

Wedstrijdverslag Dash dl-Dvo dl
Afgelopen zaterdag stond er een
streekderby op het programma. Al
zijn de teams totaal veranderd in de af-
gelopen paar jaar de strijd is er nog al-
tijd een beetje.

De wedstrijd begon met een 6-1 voor-
sprong voor de meiden van Dash. Met
veel lef konden ze het nog verder uit-
bouwen en DVO kon maar moeilijk
volgen. Vooral door het mooie spel
over het midden met mooie aanvallen
van Denise de Hart en Lise Elbrink
maakte Dash het spel. Aan het einde
van de set kon DVO nog iets terug
doen maar Dash won de set vrij een-
voudig met 25-16.

De set erna werd een stuk spannender.
Dash begonnen goed maar zakte in
het midden van de set wat terug. DVO
liep uit naar 18-20. helaas bleef dit ver-
schil tot aan het einde van de set en
verloor Dash nipt de 2e set met 23-25.
De 3e set liep gelijk op. Door veel ser-
vicefouten bij beide teams kwam de
stand tot 24-24 gelijk. Helaas trok DVO
aan het langste eind en verloor Dash
de set met 26-28.

Dit was toch wel een behoorlijke tik
voor de meiden van Dash. En dat was
te merken aan het spel in de 4e set.
DVO bleef druk zetten met succes
want ze wonnen de set met 20-25. He
laas een 1-3 verlies voor Dash dames 1.
Volgende week spelen wij een uitwed-
strijd in Lichtevoorde om 14.15uur.
Tegen de dames van Longa 3

Uitslagen
beker Dash MB1 - Favorita 1-3
DOC STAP ORION H7 - Dash H3 2-3

Zaterdag 3 december
Avanti D3 - Dash D5 O4
Dash MB2 - Dijkman/WSV MB1 3-1
Dash MB3 - Aanti MB2 3-1
Dash D6 - KSV D4 0-4
Dash JC1 - Boemerang JC1 4-0
Dash D2 - Halley D2 1-3
Dash MB1 - DOC STAP
ORION MB1 2-3
Dash Dl - DVO Dl 1-3

Zaterdag 10 december
14.15 Longa '59 D3 - Dash Dl Hama-

landhal
15.30 Gorssel/VIOS JCl - Dash JC1 't

Trefpunt
15.30 WIK Dl - Dash D2 't Hooge

Wessel
17.15 DVO D4 - Dash D3 de Kamp
11.30 Dash MB2 - Labyellov MB1
11.30 Dash MCI - Halley MCI
13.15 Dash D6 - s.v.Harfsen D3
13.15 Dash H3 - Avanti H2
15.00 Dash H2 - Avanti H3
17.00 Dash D4 - Avanti D2
17.00 DashDS-ASVDl
17.00 Dash Hl - Labyellov Hl

Henk Lamar toont vol trots een showmodel van een kunststof kozijn

'Goed en gedegen advies zorgt voor
vertrouwen'

Sinds maart dit jaar is Henk Lamar
gestart met zijn bedrijf Delam
Bouwprodukten aan de Wolterij 4
in Harreveld. Hij is o.a. leverancier
van sanitaire scheidingswanden,
kunststof/aluminium kozijnen;
zonweringen/screens; binnen/bui-
tendeuren en hij heeft het dealer-
schap van Finstral/Dijkema; Vera-
no Nederland, Reinaerdt Deuren,
Skantrae Deuren en exclusiviteit
ui Nederland van EDCO GmBh.

Henk Lamar, 44 jaar, heeft 25 jaar
commerciële ervaring opgedaan bij

Svedex Varsseveld en Kupan Zelhem
en heeft begin dit jaar het besluit ge-
nomen om zelfstandig te worden. Hij
had deze wens al jaren, maar stelde
dit steeds uit totdat hij begin dit jaar
een aanbod kreeg van het Duitse be-
drijf EDCO GmBh, voor exclusiviteit in
Nederland. Deze kans wilde hij niet la-
ten lopen omdat hij volledig achter
deze producten stond en ze een aan-
winst zijn voor de Nederlandse markt.
Delam Bouwproducten levert en mon-
teert hoofdzakelijk voor de aanneme-
rij , en de recreatie sector. Er worden
sanitairwanden zoals toilet- en dou-
checabines, kunststof wastafels en
kunststof kozijnen, maar ook deuren
geleverd en gemonteerd. "Onlangs

heb ik opdracht gekregen voor de
kleedaccommodatie van Longa'30 uit
Lichtenvoorde. Daar leveren we toilet-
cabines, wastafels en de zitbanken
voor de kleedkamers voor", vertelt
Henk Lamar enthousiast. Maar dit is
niet het enige waar Delam Bouwpro-
dukten zich mee bezig houdt; voor de
particuliere markt levert en monteert
het bedrijf kunststof kozijnen, zonwe-
ringen en luxe binnen- en buitendeu-
ren. "Het belangrijkste vind ik om een
goede maar vooral betrouwbare voor-
lichting van de producten te geven. Je
ziet maar al te vaak de misstanden op
televisie over bedrijven die snel geld
willen verdienen over de rug van de
particulier. Je komt torenhoge prijzen

tegen bij b.v. kunststofkozijnen, die
niet meer in verhouding staan tot wat
kunststof kozijnen mogen kosten".
Henk vervolgt: "Men denkt ook nog
steeds dat deze duurder zijn dan hou-
ten kozijnen. Als leek heb je er geen
notie van wat kunststof kozijnen mo-
gen kosten en dan laat men zich te
snel overhalen om een handtekening
te zetten. Er zijn zoveel zaken waar
men op moet letten bij de aanschaf,
dat dit alleen goed kan worden be-
licht bij een persoonlij k gesprek. Daar-
om vind ik dat men zich ook bij een
ander bedrijf moet laten voorlichten
of een prijsopgave moet laten maken.
Op deze manier krijgen de mensen
een goed idee van de verschillen tus-
sen prijs en kwaliteit. Je praat toch al
gauw over een groot bedrag als je het
hele huis voorzien wilt van (kunststof)
kozijnen en deuren en daar moet je
goed over nadenken en niet direct be-
slissen".

Kunststof kozijnen
Als Henk Lamar praat over zijn mate
rialen dan wordt hij heel enthousiast:
"Iedereen wil bijvoorbeeld graag
kunststof kozijnen met een houtnerf,
alleen weet men niet dat dit een folie
is die op de kozijnen wordt aange-
bracht. En dan alleen nog maar aan
de buitenzijde. Onze kozijnen hebben
als enige een houtnerfstructuur die in
het kunststofprofiel gewalst is en
daardoor een hogere krasvastheid
heeft. Daarbij zijn de kozijnen van zo-
wel de buiten als de binnenkant voor-
zien van deze nerfstructuur". Hij gaat
verder: "Nog een aspect wat anders is
dan de meeste kozijnen is dat de glas-
rubbers niet zwart zijn, maar in een
crème kleur zijn uitgevoerd. Dit soort
essentiële elementen kan je niet vanaf
een folder bekijken, maar kan Henk
Lamar heel enthousiast in een vrijblij-
vend persoonlijk gesprek goed laten
zien. Ook voor de zonweringen,
screens en deuren geldt natuurlijk dat
kwaliteit voorop staat.

In de pagina "met het oog op" van de
Elna in maart wordt, aan deze produc-
ten volop aandacht besteed. Als intro-
ductie geven wij in de maanden de-
cember en januari een eenmalige kor-
ting van 10 % op al onze producten".

3300 euro voor voetbalclub Vorden'
Voorzitter Herman Vrielink heeft
tijdens de jaarvergadering van de
voetbalvereniging uit handen van
Eddy Hiddink, symbolisch een
cheque van 3300 in ontvangst mo-
gen nemen.

Bij de voetbalclub heeft men onlangs
een "Club van 50" in het leven geroe-
pen. Degenen die zich daarvoor heb-
ben aangemeld, hebben elk 50 euro
gestort. De "club" telt inmiddels 107
leden, waarvan Eddy Hiddink per-
soonlijk via een telefonische actie 66
personen over de streep heeft getrok-
ken. De 3300 euro zal worden aange-
wend voor de inmiddels gerealiseer-
de verlichting.

Het overgebleven geld zal worden ge-
bruikt voor de aanschaf van een bal-
lenvanger op de nieuwe oefenhoek.
Voorzitter Herman Vrielink: Wij zijn
als bestuur vanzelfsprekend zeer ver-
heugd over deze actie.

Er was trouwens nog een meevaller,
we hebben het jaar kunnen afsluiten
met een netto winst van 6000 euro.
De jubileumcommissie die vorig jaar
het 75 jarig bestaan heeft georgani-
seerd is er in geslaagd om dit bedrag
over te houden. Wij zullen het reser-
veren voor de toekomstige uitbrei-
ding van de kleedkamers, aldus Vrie-
link.

De afgelopen 5 jaren heeft de voet-
balvereniging Vorden zich qua le-
dental positief ontwikkeld. De stij-

WAARDECHEQUE

ging met 25 procent is met name te
danken aan het groeiende aantal pu-
pillen.

In totaal telt de vereniging thans 390
leden. Tijdens de jaarvergadering
werden de aftredende bestuursleden

Edwin Meijer en Jan Hulshof herko-
zen.



HCM modestoffen outlet

Mega stoffen opruiming
tot 70% korting

ykk ritsen 2 stuks € 1.-
garen 300 meter € 1.-

gehele collectie feest- en modestoffen
vanaf € 2,- p.m.

Geopend woensdag en donderdag
v v

van 9.00 tot 17.00 u.
Mercuriusweg 7 Brammen

Muziekvereniging

Concordia
houdt op vrijdag 9 december
en zaterdag 10 december
haar jaarlijkse

OLIEBOLLEN-
ACTIE

Koopt allen onze lekkere oliebollen.
Opbrengst t.b.v. instrumentenfonds.

DELAM BOUWPRODUKTEN
Uw woning met kunststof kozijnen voorzien,
houden inbrekers voor gezien!
Ja, ik wil een gratis offerte i.v.m.
KUNSTSTOF KOZIJNEN
Naam :

Adres :

Plaats :

Telefoon :....

DELAM
B o u w p r o d u kt e n

V E I L I G
WONEN

Wolterij4 • 7135 JG Harreveld

Telefoon (0554) 37 08 25
Fax (0554) 37 54 79

Mobiel 06-23 4013 46

E-mail: delam@planet.nl
Internet; www.delam.nl

k o o p
Ruim assortiment KERSTBOMEN
in verschillende maten en soorten

Tevens ruime keuze in
KERSTBAKJES, WANDSTUKKEN, GRAFTAKKEN, KRANSEN e.d.

Speciale aanbieding:

KWEKERIJ

Glazen vaas € 1,50
Kaarsen € 0,25
Kransen € 3,75
Zolang de voorraad strekt.

HEDERA
Strodijk 4, Vorden

Tel. (0575) 55 32 83

e ) /a /t t ts/s /

DECEMBERMAAND AKTIEMAANDü

Tot eind januari '06 bij reservering van een tafel
op zaterdag avond, Een fles wijn cadeau!!

Van dinsdag 20 t/m zaterdag 31 december
ONBEPERKT spareribs, schnitzels en karbona-
des eten, incl, friet en rauwkost voor

€ 7.50 p.p. (kerstdagen uitgezonderd)

De hele maand december bij aankoop van een

snack een portie friet voor € 0.50!!

Elke week een nieuw 2 gangen menu voor € 7.50,
dit menu kan ook afgehaald worden voor € 6.00

Voor info of reserveringen 0575-554001 of kom bij ons
langs: Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

Alle meisjes
moeten

naar school
Wereldwijd gaan 115 miljoen kinderen niet naar
school. Meer dan 62 miljoen zijn meisjes. Dat
betekent dat wereldwijd l op de 5 meisjes niet
naar school gaat!

Het schoolgeld van een hele Afghaanse klas is
maar € 10,- per maand. Word daarom nu lid
van Unicef en zorg ervoor dat 20 meisjes
naar school kunnen! Kijk op: www.unicef.nl -s

unicef
KINDEREN EERST

Met de Vordense Ondernemers Vereniging:
DE STRAAT OP

Zaterdagmiddag 3 december jl. ging de V.O.V.,
Vordense Ondernemers Vereniging, richting alle
oneven huisnummers van de Hoetinkhof l t/m
27 om daar de Hoofdprijs en de Straatprijs aan de
gelukkige winnaars uit te reiken. Met het Pieten-
orkest voorop en een tiental ondernemers togen
ze naar de Hoetinkhof om iedereen te voorzien
van hun prijs. Vrolijke gezichten en blije win-
naars, dat was het resultaat van de eerste uitrei-
king. Op de foto's staan de winnaars.

De tweede trekking is verricht!
Hoofdprijs winnaar en Postcodes t raat prijs
winnaar: Familie Bolink, Berend van Hack-
fortweg 42, 7251 XD Vorden

Op zaterdag 10 december a.s. om plm. 16.15 uur
komen de ondernemers met muziek de prijs per-
soonlijk uitreiken, ook alle adressen die de post-

code van 7251 XD hebben komen ze persoonlijk
feliciteren en de extra prijs overhandigen.

Hoe dan ook: HET IS FEEST aan de Berend van
Hackfortwegü
ZORG DAT U ZATERDAG 10 DECEMBER A.S.
ALLEMAAL BUITEN STAAT, WANT DAN KOMT
DE V.O.V. NAAR U TOE !!!

Hoe zit de actie in elkaar:
Bij iedere besteding van € 10,- aan boodschappen
kan de klant bij de deelnemende winkeliers, die
meedoen aan de eindejaarsactie, hun naam,
adres, POSTCODE en woonplaats op de achter-
kant van de kassabon schrijven. Per week maakt
de klant kans op een fantastische hoofdprijs.
Maar ook de adressen met dezelfde postcode als
de hoofdprijswinnaar vallen in de prijzen. Die
winnen een waardecheque en een bos bloemen,

die persoonlijk uitgereikt wordt. Er zijn maar
liefst vier trekkingen.
De winkeliers die aan de eindejaarsactie mee-
doen zijn te herkennen aan het gele deelname
formulier die aan de winkeldeur hangen. De
adressen waar men de kassabonnen kan inleve-
ren zijn: Bruna, Mitra Slijterij, Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys, Visser Mode en
bij de Welkoop.

De gewonnen waardecheques zijn in te leveren
bij de volgende deelnemers:
Antonys Country Store
Moos en Ko
Visser Mode
Roosenstein Quality Wear
Mitra Slijterij Sander Pardijs
Café Feestzaal "De Herberg"
Bakkerij Joop
Profïle Bleumink
Sueters Speelgoed-Huishoud-Kadoshop
Super De Boer Grotenhuys
Casa Interieur
Hotel Restaurant Bakker
Salon Marianne
Giesen Schoenmode

Plaza Vorden "food for all"
Olde Lettink
VW Vorden
Bistro De Rotonde
Barendsen Doe Het Zelf Vorden B.V.
De Vordense Tuin
Tuunte Fashion B.V.
Bruna
Bloemendaal & Wiegerinck
Welkoop Vorden
Vordense Apotheek
Keurslagerij Vlogman
Echte Bakker Van Asselt
Yvonne, modespeciaalzaak voor de jeugd
Ami Kappers
DA ten Kate
Heersink Haarmode
Globe Reisburo Vorden
DutchPC Electronics
Etos Barendsen B.V.
Davorta Bloemen
Siemerink Opticien
Fashion Corner
Autobedrijf A. Klein Brinke B.V
Martens
Rabobank Vorden
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Dick Bruil
Houtspecialiteiten

* Antiek restauratie
* Meubel reparatie
* Meubels op maat
* Lelijke tafelbladen worden weer nieuw!

Industriepark 17 Zelhem
0314-621959 / 06-23232400

ttutosnElseruicE

• Onderhoud alle merken
•APK

• Banden en Velgen
• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu's

• Remmen
• Carkits

DECEMBER ACTIE
* APK vanaf € 29,=
Wintercontrolebeurt

GRATIS
Accu's 25% korting

WINTERBANDEN
TEGEN

SCHERPE
PRIJZEN
Autosnelservice Lucri

Gildenweg 13 - Zelhem
Tel. 0314620871

(achter het pand van autowascentrum
De Hoge Voort)

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

KOOPZONDAGEN
11-18 DECEMBER (9.00 uur tot 17.00 uur.)

Elke werkdag koopavond tot 21.00 uur
Kerstshow in moderne kleuren.

AANBIEDING:
Kerstbomen groen 100/200 2 stuks €

Koreana-Nordmann-Omorika-Blauwspar

Kerstbakjes alles uit eigen binderij

De vuurwerkfolder is binnen, kom en geniet
- al van de DVD-uitzending -

Tuincentrum

. jjloemendaal
Rijksweg 14, 6996 AC Drempt, telefoon 0313 - 473033

Groots interkerkelijk
Kerstevenement
Aan het eind van december wordt op
allerlei plaatsen in de Achterhoek het
kerstfeest gevierd. Sfeervolle con-
certen, gezellige kerstmarkten en kerk-
diensten zijn er te kust en te keur. Dit
jaar wordt er voor het eerst een interk-
erkelijk evenement aan toe gevoegd en
wel op zondagavond 18 december.
In de Ichtuszaal van vakantiepark 'De
Betteld' wordt die avond een kersteven-
ement georganiseerd. Het programma
is bedoeld voor jong en oud, zodat het
een echt familiefeest zal worden.
Jongerenkoor 'Voicemail' treedt op eve
nals het gospelkoor 'Local Gospel
Sound', solozang is er van Natasja
Voordes. De band 'Younity' sluit het
programma af.
Verder wordt deze avond het onlangs
opgestarte regioteam, een samenwer-

kingsverband tussen ( nu al) 20 kerken/
gemeenten en organisaties uit de
regio, gepresenteerd. De initiatiefne-
mers streven ernaar het aantal deelne-
mende kerken uit te breiden tot tussen
de 30 en de 40. Middels een website,
email nieuwsbrieven en een 3-maan-
delijks verschijnend magazine worden
alle kerkelijke activiteiten binnen de
regio bekend gemaakt aan alle geïnter-
esseerden. Op die manier kunnen
organisatoren van evenementen en
diensten heel snel hun activiteiten
bekend maken aan een groot aantal
mensen.
Het evenement begint om 19.30 uur en
duurt tot ca. 21.00 uur. De entree is
gratis en na afloop is er de gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en een fijne
kersttijd toe te wensen.
Meer informatie over het regioteam en
het kerstevenement is te verkrijgen bij
Walter Hobelman, tel. 0315-631185
(walter@regioteam.net). Zie voor de
poster: www.regioteam.net.

G L O B E S E C Ü R I T V

Globe Security B. V. opereert vanuit het rustige buitengebied

van de "Slangenburg" in de gemeente Bronckhorst.

Globe Security BV. levert representatieve en goed opgeleide

beveiligers en horecaportiers voor alle soorten evenementen en

horecagelegenheden.

Gezien de enorme groei in de beveiligingswereld en de grote toename van onze
klanten zijn wij op zoek naar:

Beveiligers / Horecaportiers m/v
Functieomschrijving:
Als beveiliger ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de handhaving
van de sfeer in een horecagelegenheid of tijdens een evenement. Het betreft een
parttime functie, waarbij vooral in de weekenden en op feestdagen gewerkt wordt.

Taken:
* Signaleren van bezoekers tijdens een discoavond of een evenement
* In kaart brengen van risicogebieden tijdens een discoavond of een evenement
* Omgaan met agressie en conflicten
* Nauwkeurig bijhouden van gebeurtenissen en situaties en deze verwerken in

een rapport

Functie-eisen:
* In bezit van diploma ABM of beveiliger 2 of SVH Horecaportier
* In bezit van rijbewijs B en beschikking over eigen vervoer
* Beschikken over goede communicatieve en contactuele vaardigheden
* Prima uitdrukking van de Nederlandse taal in woord en geschrift
* Blanco strafregister
* Representatief

A rbeids voorwaarden:
* Afwisselende functie in een jong en enthousiast team
* Een salaris met toeslagen en vergoedingen volgens CAO-VPB

Geïnteresseerd?
Stuur uw sollicitatiebrief met CV naar:

Globe Security B.V.
Afdeling P&O
Slangenburgweg 2
7021 JK Zelhem

Mocht u meer willen weten over de vacature of de sollicitatieprocedure dan kunt u
contact opnemen met llse Roozegaarde op werkdagen tussen 10:00 en 11:00 uur.
U kunt haar bereiken op 0315 29 83 45

Bekijk ook eens onze website: www.globegroup.nl

OPLEIDING HORECAPORTIER/BEVEILIGER:
Begin januari 2006 wilen we weer een opleiding horecaportier/beveiliger gaan
beginnen. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u contact opnemen met

llse Roozegaarde op werkdagen tussen 10:00 en 11:00 uur.
U kunt haar bereiken op 0315 29 83 45

Ruurloseweg 1, Zelhem
Telefoon 0314-62 1227

't Witte Paard
Z A I. F. N C l". N T R U M

OUDEJAARSNACHT

Entree € 7,50
Kaarten vanaf nu

verkrijgbaar
in het café

Wij verzorgen uw zorgeloze bruiloft, partij of receptie

Wy T / Handelsweg l i Zelhem ,

\ i W Tel. 0314-621839 %^

WILLEMSEN ««• 0314^3244
AUTOSCHADE & TRucKSTYL iNG www.autoschadewillemsen.nl

FOCWJi
?

Dé naam voor schadeherstel in de regio

OPHEFFINGSUITVERKOOP!!!
Onze winkel moet wijken t.b.v.

woningbouw dus houden wij tot en met
30 december opheffings uitverkoop met
kortingen van 25 tot 50% op het gehele

assortiment. Dit geldt niet voor de
eigen producten van Aad's Woodshop.

Kom snel want:

OP=OP
en

WEG=WEG !!!
Het adres voor houten speelgoed!!!

Hummeloseweg 46b
7021 KH Zelhem
Tel./fax0314-624870
www.aadswoodshop.nl

ZELHEM

HANS MEMLINGSTRAAT 12

Deze ruime, uitgebouwde HELFT V/E DUBBEL WOONHUIS
met veel extra's waaronder een grote kelder, is zeer gunstig
gelegen nabij het centrum en voorzieningen.
Beg. gr.: Entree/hal, Z-vormige woonkamer, nieuwe keuken
v.v. apparatuur, bijkeuken, garage en toegang tot kelder.
1" Verd.: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer.
2' Verd.: Vaste trap naar 5° slaapkamer en bergzolder.
Bouwjr. 1978; Inh. ± 480 m3; Opp. 243 m2.
VRAAGPRIJS € 269.000,= K.K.

Meer informatie: Rabomakelaars, kantoor Doetinchem,
Keppelseweg 25, Telefoon 0314 - 33 56 77
of doetinchem@rabomakelaars.nl

tijk voor mmr dan
)00 woningori op
www.rabomakelaars nl

Dldam, Doetinchem, 's-Heerenberg,
Varsseveld-Ulft, Winterswijk en Zutphen



ZONDAG 11 DECEMBER 12.00 - 17.00 UUR

IL

V* «RASSEND VEELZUt>v6

Koopzondag
11 december

Op 77 december ontvangt

u bij elke € 25,- die u

besteedt een gratis kaartje

van de kunstijsbaan te

Vorden.

Burg. Galleestraat 9, Vorden,

tel. (0575) 55 13 81

December is al duur genoeg!!
Restanten tot 70% korting.

Collectie winter 2005 tot 50% korting.

Nieuwe -en feestcollectie nu
20% korting.

Op alle basis denim broeken nu
15% korting.

Zolang de voorraad strekt.

Openingstijden;
ma. gesloten,
di. t/m don.09.00-12.30
13.30-18.oouur,
vrij. 09.00-12.30
13.30-21.00 uur,
za. 09.00-16.00 uur.

Zutphenseweg i;i, 7.251 DG Vorden.
Telefoon (o«,7<>) 5», 06 66 Fax (0575) 1,5 }y <,X

Op zondag 11 december is
er in Vorden koopzondag

van 12.00 - 77.00 uur.
De genoemde bedrijven

nemen hieraan deel
1 ONYX MODE
2 MOOS EN KO

KINDERKLEDING EN KADOOTJES
3 FASHION CORNER
4 OKIDOOUTDOOR
5 ETOS BARENDSEN
6 KADOSHOP SUETERS
7 MD MEUBELEN
8 TUUNTE FASHION
9 WON N E MODESPECIAALZAAK

VOOR DE JEUGD
10 VISSER MODE
11 WELKOOP
12 DE VORDENSE TUIN
13 DUTCH PC ELECTRONICS
14 KETTELERIJ BLOEMBINDERIJ
15 BRUNA
16 MITRA SLIJTERIJ SANDER PARDIJS
17 FIXET BARENDSEN
18 CASA INTERIEURS
19 DROGISTERIJ TEN KATE
20 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
21 ANTHONY'S COUNTRY STORE
22 MEEKS MEUBELEN
23 DAVORTA

Ook de Vordense horecaonder-

nemers verwelkomen u graag:

ASYA RESTAURANT

CAFÉ REST. DE HERBERG

CAFETARIA LA PLAZA

BISTRO DE ROTONDE

HOTEL BAKKER

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

RESTAURANT OLDE LETTINK

Vanaf de Koopzondag hebben
we een UNIEKE aanbieding in

Spijkerbroeken
o.a.
G-star
Div. modellen

Wrangier jw

Big star

v.a.

v.a.

v.a.

69.95

49."

59.9i

thej

Zutphenseweg 8 te Vorden
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Grif f ie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk. inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie en afdelingen Bouwen
en milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,
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 (gemeentekantoorj
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer:2851 04497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken,
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr8.30-12.30 uur

-

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisVriè, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare
orde en veiligheid, fTa-rtdhaving,
Algemeen Juridiscfift'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
vervoeren Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
te l . (0575)750250.

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

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
te l . (0575)750250
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

H jarigen komen vanaf 1 januari a.s. in
aanmerking voor gratis identiteitskaart

Met ingang van 1 januari 2005 is de
Wet op de Identificatieplicht (WID)
uitgebreid. Vanaf die datum moet
iedereen van 14jaar en ouderzich

kunnen identificeren met een pas-
poort, Nederlandse Identiteitskaart
(NIK) of rijbewijs. In de wet staat
beschreven wanneer dat moet. Het
kabinet heeft besloten aan iedereen,
die né 1 januari 2006 14 jaar is of dat
binnen acht weken wordt, éénmalig
een gratis NIK te verstrekken.

Om voor een gratis NIK in aanmer-
king te komen:
1. moetje in onze gemeente wonen

en zijn ingeschreven (in de ge-
meentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA))

2.moet je Ujaarzijn of binnen acht
weken 14jaarworden

3. mag je niet eerder een gratis NIK
hebben ontvangen

Ook als je al in het bezit bent van een
nog geldige NIK of als je NIK is ver-
mist of gestolen, kun je een gratis
NIK aanvragen. De overige regels
van de aanvraagprocedure blijven
wel hetzelfde, dus de oude NIK moet
je inleveren of je moet een proces
verbaal overleggen. Ook een pasfoto
moet natuurlijk worden bijgesloten.

Na 1 januari aanvragen
Aanvragen voor het verstrekken van
een gratis NIK mogen niet eerder
dan 1 januari 2006 in ontvangst wor-
den genomen. De gemeente moet
zich hier strikt aan houden, omdat
anders de vergoeding van het rijk
niet wordt uitgekeerd.

Onthullen kunst-
werk bij pontje
Olburgen/Dieren
Dinsdag 6 december 2006 om 15.00
uurwordt het kunstwerk onthuld
dat gemaakt is door Marga Brey,
kunstenares. Het kunstwerk is
geplaatst vlak bij de afmeeriocatie
van het pontje nabij Olburgen/
Dieren. Burgemeester Aalderink
onthult het kunstwerk, in aanwezig-
heid van de heer Van Brink,
dijkgraaf Waterschap Rijn en
Ussel, wethouder Glasbergen
en de kunstcommissie.

Het kunstwerk wordt aan de inwo-
ners van Olburgen en Rha aangebo-
den door het Waterschap Rijn en
Ussel in verband met de opening
van de rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie in Olburgen.

Tips aanbieden containers in de winter Pas op! Vallende takken

De slechte weersomstandigheden
van de afgelopen week hebben
geleid tot overlast bij de afvalinza-

Afvalwijzer 2006
De komende weken wordt de afval-
wijzervoor het nieuwe jaar huis-
aan-huis verspreidt. Hebt u op
maandag 19 december a.s. nog
geen afvalwijzer ontvangen, neem
dan contact op met de Afdeling
Bouwen en milieu van de gemeente,
te l . (0575)750287.

In tegenstelling tot dit jaar komt er
voor 2006 één afvalwijzer voor de
hele gemeente Bronckhorst. Aan de
nieuwe afvalwijzer 2006 is een
straatnamenlijst toegevoegd. Hierop
staan de afvalinzamelingsroutes
voor het legen van de grijze en groe-
ne container en de inzameling van
oud-papier aangegeven, het cijfer en
de letter achter elke straatnaam
verwijzen naarde inzameldagen op
de kalender.

Met betrekking tot het legen van de
grijze en groene container is ervoor

meling. Met name de woningen aan
zandwegen waren moeilijk te berei-
ken, waardoor het is voorgekomen
dat niet alle containers geleegd zijn.
Een dergelijke overmachtsituatie zal
deze winter wellicht vaker voorko-
men. Indien is te voorzien dat de
vuilniswagen uw woning niet kan
bereiken, is het handig de container
aan te bieden op een plaats waar de
vuilniswagen wel kan komen. Is dit
niet mogelijk, dan kan bij de eerst-
volgende keer extra afval in zakken
worden aangeboden.

Tijdens vorstperioden kan het afval
vastvriezen in de container, waar-
door deze niet of nauwelijks geleegd
kan worden. Het is daarom aan te
raden:
• het afval niet aan te stampen
• geen afval in de container te

gooien dat veel water bevat
• de container tot zo kort mogelijk

voor de lediging vorstvrij
neerzetten.

Door de hevige sneeuwval van de
afgelopen week hebben de bomen
veel te lijden gehad. Loszittende
takken in bomen langs alle wegen
in onze gemeente kunnen voor ge-
vaarlijke situaties zorgen voor het
verkeer. Eigenaren/rechthebbenden
van deze bomen zijn op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening
verplicht om het gevaar zo spoedig
mogelijk weg te nemen door loszit-
tende takken te verwijderen of te
snoeien.

Monumenten
De Monurnentencommissie
vergadert op woensdag 14 decem-
ber om 9.00 uur in het gemeente-
kantoor. Deze vergadering is
openbaar.
De agendapunten kunt u vinden op
www.bronckhorst.nl

het komend jaar niets gewijzigd.

Hierna volgen in het kort de belang-
rijkste wijzigingen:

Grof snoeiafval
In 2006 wordt in tle hele gemeente
(dus ook in Steenderen) grof groen
ingezameld. In de bebouwde kom-
men wordt huis-aan-huis ingeza-
meld op de donderdagen 6 april en
16 november. De inzameling in het
buitengebied is op afroep op de vrij-
dagen 7 april en 17 november, hier-
voor kunt u zich tot drie dagen vóór
de inzameling aanmelden.

Papierinzameling
In 2006 wordt in de hele gemeente
het oud-papier maandelijks huis aan
huis ingezameld met kraakperswa-
gens. Diverse scholen en verenigin-
gen uit de gemeente zorgen voor be-
laders, die hiervoor een vergoeding

krijgen. Het papier moet u aanbie-
den op de locatie waar u ook de grij-
ze of groene container aanbiedt. Het
aangeboden papier moet gebundeld
zijn in handzame pakketjes of in
dozen (niet in houten kistjes of
plastic zakken) en moet door één
persoon te tillen zijn. Te zwaar of
niet goed verpakt papier wordt niet
meegenomen!
Onderstaand treft u het inzamel-
schema oud papier. In de nieuwe af-
valkalender treft u de exacte data
aan.

Inzamelgebied zaterdag
van de maand

Hengelo 1e
Zelhem 1e
Hummelo en Keppel 2e
Vorden 3e
Steenderen 4e
Op een enkele locatie staan nog con-
tainers, waar het papier naar toe ge-

Ja/nee-sticker

Met de ja/nee-sticker weert u het
ongeadresseerde reclamedruk-
werk waar u geen interesse in
heeft. De sticker zorgt voor een
beperking van de groei van recla-
medrukwerk, waardoor veel pa-
pier wordt bespaard. De sticker
is af te halen bij de balie van de
afdeling Bouwen en milieu.

bracht kan worden. De locaties kunt
u vinden op de website van de
gemeente Bronckhorst,
www.bronckhorst.nl.

Inzameling klein chemisch afval
In 2006 wordt het klein chemisch
afval niet meer huis-aan-huis opge-
haald. Twee keer per maand kunt u
het chemisch afval brengen naarde
chemokar bij de halteplaatsen in
Hengelo Gld., Hoog-Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem.
In de afvalwijzer staan de locaties
en de tijdstippen waarop u het
chemisch afval weg kunt brengen
vermeld.

Alle informatie met betrekking tot
de afvalinzameling kunt u ook
vinden op de website van de
gemeente Bronckhorst,
www.bronckhorst.nl



-Begroting 2006
Openbare begrotingsvergadering op
15 december a.s.

Reactie b en w op algemene beschouwingen

De afgelopen twee weken heeft u op deze gemeentepagina's kunnen lezen
over de gemeentebegroting 2006. Twee weken geleden lichtten b en w hun
plannen voor het komende jaar toe en vorige week gaven de in de gemeen-
teraad vertegenwoordigde politieke partijen in een notendop hun mening
over de begrotingsvoorstellen van b en w. Tijdens de raadsvergadering op
15 december a.s. wordt de begroting behandeld. De vergadering is om
16.00 uur (let op: gewijzigd tijdstip) in de raadzaal in het gemeentehuis van
Bronckhorst. U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen.
Deze week vindt u hier op een aantal onderwerpen de reactie van b en w
op de algemene beschouwingen van de politieke partijen. De opmerkingen
van de fracties worden eerst genoemd, de reactie van b en w vindt u vetge-
drukt eronder.

Algemeen
B en w willen door het nemen van
een aantal maatregelen de finan-
ciële huishouding goed op orde
krijgen. Er wordt wel nieuw beleid
ingevoerd, maar aan de andere kant
wordt de broekriem ook strak aan-
gehaald. In de afgelopen jaren heeft
de Rijksoverheid minder geld over-
gemaakt aan de oude gemeenten,
terwijl de kosten stegen. De voor-
malige gemeenten hebben hun uit-
gaven en inkomstenpatroon toen
niet aangepast. Door zorgvuldig
voor een aantal speerpunten van
nieuw beleid te kiezen, maar ook
door achterstanden te^ompense-
ren, denkt het college binnen drie
jaar het huishoudboekje van de
gemeente weer op orde te hebben.

Vergunningen en evene-
menten
De PvdA vindt dat regelgeving niet
moet doorslaan. Het lijkt de fractie
een goed idee de geharmoniseerde
APV eens door te lichten en alle
overbodige regels af te schaffen.
De legesverordening wordt in
2006 aangepast. Het college wil
een aantal (lichte) evenementen
vergunningvrij maken. Een mel-
dingsplicht zal dan voldoende zijn.
Straatfeesten worden hierbij ook
belicht.

Voetpad langs Rijksweg in
Voor-Drempt
De PvdA fractie vindt dat er ook aan-
dacht moet blijven voor de ontwik-
keling van de recreatie van onze
eigen inwoners. Het schrappen van
het voetpad langs de Rijksweg van
Voor-Drempt naar de Stokhoven-
laan staat daar haaks op. Het colle-
ge dient al haar creativiteit aan te
wenden om dit ontbrekende stuk
voetpad te realiseren.
Het college neemt de zaak ter
harte en komt komend voorjaar
met een voorstel hoe de wens van
de raad in te vullen.

Recreatie en toerisme,
speerpunten van beleid
De PvdA vindt dat de uitvoering van
de ambities van Bronckhorst op het
gebied van toerisme en recreatie
beslist noodzakelijk zijn. Het is van
groot belang, nu en in de toekomst,
dat op professionele wijze inhoud
gegeven wordt aan de ontwikkeling
van kleinschalige, kwalitatief hoog-
waardige en duurzame vormen van
toerisme en recreatie.
Het inhoud geven aan toeristisch
beleid is één van de speerpunten
van beleid. De ambitie is 6%
werkgelegenheidsgroei. Er zal
met de toeristische belangenor-
ganisaties en het toeristisch be-
drijfsleven gekeken worden naar
de mogelijkheden van het gebied.

De begroting
D66 merkt op dat via de begroting
het beleid voor 2006 en daarna nog
niet wordt vastgesteld. Dat houdt in
dat strikt genomen de exploitatie-
kosten en investeringen die intern
al zijn voorzien, nog geen deel
uitmaken van de begroting. Aan de
andere kant getuigt het van reali-
teitszin om deze bedragen alvast
aan te geven.
Voor zover het budgetten en
investeringen betreft voor nieuw
beleid, worden er geen uitgaven
gedaan voordat uw raad dit beleid
en de aanwending van de midde-
len heeft vastgesteld.

Lastenverzwaring
GroenLinks is het niet eens met de
inperking van de mogelijkheden van
de gemeenten om hun eigen belas-
tingen te heffen (OZB). Nu dit echter
een gegeven lijkt te worden, zijn zij
blij met de mogelijkheid iets te
kunnen doen op gemeentelijk
niveau aan de ongelijke behandeling
van huurders en eigenaren (hypo-
theekrenteaftrek). De huurders
gaan er door het afschaffen van het
gebruikersdeel OZB op vooruit;
GroenLinks ziet ruimte om het eige-
naarsdeel van de OZB al in 2006 te

verhogen tot het maximaal toelaat-
bare. In de jaren daarna is er dan
nog slechts ruimte voor een trend-
matige aanpassing. Tegenover een
lager tarief voor eigenaren van niet-
woningen (zoals van bedrijfspan-
den) t.o.v. eigenaren van woningen
zou een tegenprestatie mogen
staan, als bijvoorbeeld medewer-
king van bedrijven bij het helpen van
mensen aan werk, zodat zij uit de
bijstand kunnen komen. Groen
Links wil graag weten hoe het colle-
ge daar over denkt.
Het college denkt dat verhoging
van de OZB tarieven onontkoom-
baar is. Deze rekentarieven
(gemiddelde OZB-tarieven in
Nederland) zijn landelijk bezien
reëel. Uiteraard is het mogelijk
het moment van invoering uit te
stellen tot er uitsluitsel is over de
hoogte van de te realiseren om-
buigingen. Het nadeel hiervan is
dat de burger eerst wordt verblijd
met een lagere aanslag (ten op-
zichte van 2005) en vervolgens
wordt geconfronteerd met een
(nog) hogere aanslag in 2007.
Het college vindt dit geen goede
zaak. Bovendien is onze gemeente
gehouden aan het aanbieden van
een sluitende meerjarenbegro-
ting. Op de vraag van GroenLinks
betreffende de tegenprestatie: het
kenmerk van een belasting is dat
er geen specifieke prestatie voor
geleverd wordt. Het invoeren van
een belastingverlaging met als eis
een tegenprestatie is daarom ook
niet aan de orde.

Regiobeleid
Van oud beleid is in zekere zin spra-
ke bij de gemeenschappelijke rege-
ling Regio Achterhoek. De 'Bende
van Bronckhorst' zet zich in om ver-
nieuwing en verandering tot stand
te brengen in de benadering van de
samenwerking. D'66 hecht aan
samenwerking tussen gemeenten,
maar wil daar op een andere manier
vorm aan geven. Een flexibel pro-
jectbureau heeft haar voorkeur, de
tijd van een dure en starre gemeen-
schappelijke regeling is wat D'66
betreft voorbij.
De deelnemende gemeenten
hebben via een werkgroep voor-
stellen gedaan om tot een com-
pacter en slagvaardiger bestuur
van de regio Achterhoek te
komen. Deelnemende gemeenten
willen graag een discussie over de
taken die de 'nieuwe' Regio
Achterhoek zou moeten uitvoeren.
Tot een voorstel om de gemeen-
schappelijke regeling Regio
Achterhoek te wijzigen is het
echter nog niet gekomen.
Vooruitlopend op een nieuwe
bestuursvorm en taakverdeling,
heeft de raad onder voorwaarden
van bezuinigen (3% over de begro-
ting 2006 en 10% in het meerja-
renprogramma) ingestemd met de
begroting 2006 van de Regio.
Bronckhorst heeft hiermee al een
duidelijk signaal willen afgeven
dat de Regio efficiënter moet gaan
werken. •

gericht zijn om voorzieningen en de
bijbehorende gemeentelijke subsi-
dies op een aanvaardbaar niveau
te houden.
Ook het college vindt, evenals de
raad, het behoud van voorzienin-
gen en verenigingen belangrijk.
Hoe de voorzieningen en de bijbe-
horende gemeentelijke subsidies
op een aanvaardbaar niveau
gehouden kunnen worden, wordt
in het eerste kwartaal van 2006
uitgewerkt in een kader notitie
subsidiebeleid.

Wegen
De WD vindt dat de wethouder con-
tinu druk op de ketel moet houden
bij de provincie, om knelpunten in
het provinciale wegennet op te los-
sen (b.v. Halle en Laag-Keppel).
Voor de verkeerssituaties in
bebouwde kommen is continue
aandacht. Vooral provinciale
wegen door de bebouwde kommen
leveren leefbaarheidproblemen
op. Daar waar mogelijk vraagt het
college hiervoor aandacht of
onderneemt concreet actie. Het
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer
Plan wordt hiervoor de leidraad.
Bij het opstellen van dit plan is
onder andere om deze reden de
provincie nauw betrokken.

Verenigingen en accom-
modaties
Het CDA wil bestaande verenigin-
gen en accommodaties zoveel
mogelijk behouden. De inzet zal

Woningbouw
Het CDA wil graag een woning-
bouwprogramma dat voorziet in de
mogelijkheden voor jong en oud in
het dorp (kern waar op dit moment
een zelfstandig bestemmingsplan
voor is) waar men is geboren en
getogen en/of waar men een sociale
binding mee heeft. In de voorliggen-
de begroting wordt hier geen aan-
dacht aan besteed. In de verschil-
lende dorpen zijn initiatieven, maar
die komen niet verder omdat beleid
nog niet is vastgesteld. Het CDA
dringt er bij het college op aan om
voortvarend aan de slag te gaan met
dit onderwerp, en vooruitlopend op
het vast te stellen beleid, bestuurlij-
ke actie te ondernemen, om op
korte termijn aan de vraag te
kunnen voldoen.
Het college is met dit onderwerp
wel degelijk aan het werk. Door de
voormalige gemeenten zijn visies
over wonen en werken opgesteld.
In deze visies zijn locaties aange-
geven waar 'ingebreid' kan
worden, maar ook 'uitgebreid'. Dit
onderscheid is van belang, omdat
de provincie in het streekplan
heeft bepaald dat inbreiden voor-
gaat op uitbreiden. Met de provin-
cie is overleg over de periode
2005-2014 over het aantal te
bouwen woningen, waarbij reke-
ning gehouden wordt met inbrei-
dings- en uitbreidingslocaties.
Speciale aandacht is ervoor
bouwen voor jongeren/starters en
senioren. Specifiek voor starters
wordt onderzoek gedaan om 'de
goedkope woningvoorraad' ook
voor de toekomst voor die doel-
groep te behouden.
Overigens zijn ook nu al bij diverse
projecten afspraken gemaakt voor
de bouwvan 'starters' woningen.
Nog enkele cijfers:

in het woonprogramma dat we
hebben ingebracht bij de provin-
cie, zijn voor de periode 2005-
2009 1.031 woningen opgenomen
en voor de periode 2010-2014 in
totaal 688 woningen.

Werkgelegenheid
Momenteel heeft bijna 20% van de
beschikbare arbeidsplaatsen in de
gemeente een relatie met de agra-
rische sector. Dit zal ongetwijfeld
snel minder worden. Er zal dus
extra werkgelegenheid gecreëerd
moeten worden in andere sectoren.
De PvdA wil door het college geïn-
formeerd worden welke acties
daarvoor worden ingezet, mede in
het licht van de doelstelling om in
2010 circa 6% meer werkgelegen-
heid te hebben.
Medio 2006 biedt het college het
beleidsplan Economische Zaken
aan de raad aan. Nu vinden, in
nauwe samenwerking met de
raad, gesprekken met betrokke-
nen plaats om economische
kansen en knelpunten in beeld te
brengen. Begin 2006 gaat de raad
in gesprek met belanghebbenden
om hierover van gedachten te
wisselen. De uitkomsten van deze
gesprekken vormen de basis voor
het EZ beleid op het gebied van
detailhandel, bedrijvigheid en
recreatie en toerisme. Ook is
hieraan een actieprogramma
gekoppeld tot 2010.

Klanttevredenheids-
onderzoek
De PvdA vindt dat de burger moet
merken dat de gemeentelijke herin-
deling voordeel oplevert. De dienst-
verlening moet nog beter, profes-
sioneler en flexibeler worden. Om
dit te kunnen beoordelen moet er
jaarlijks een klanttevredenheid
onderzoek worden gehouden.
Begin 2006 moet de eerste 'nul'
meting voorhanden zijn.
Voordat er een nulmeting gedaan
kan worden, moet de raad eerst
een uitspraak doen over welke
elementen van klanttevredenheid
zij wil gaan onderzoeken. Met
andere woorden: er moet eerst
een beleidsnota komen, waarin
hierover uitspraken worden
gedaan. De nota over klanttevre-
denheidsonderzoeken en wat
daarmee samenhangt, komt in de
eerste periode van 2006 in de
raad.

U kunt de hele begroting, de alge-
mene beschouwingen en de ant-
woorden van b en w inzien tijdens de
openingstijden van de gemeente bij
de recepties van het gemeentehuis
en -kantoor.

Spreekrecht

Als burger kunt u na de opening van
de raadsvergadering de gemeente-
raad toespreken over een onder-
werp dat niet op de agenda staat
(max. 5 minuten). Het spreekrecht
is nadrukkelijk niet bedoeld voor
vragen, klachten en bezwaren.
Ook onderwerpen met een privé-
belang en onderwerpen waarover
tijdens de huidige raadsperiode een
besluit is genomen, zijn uitgesloten
van dit inspreekrecht. Het gaat dus
vooral om het naar voren brengen
van nieuwe onderwerpen, die tot de
bevoegdheid van het gemeentebe-
stuur horen. U kunt zich hiervoor
bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor
aanvang van de vergadering
aanmelden bij de griffie, onder op-
gave van het onderwerp waarover
u wilt spreken. Aanmelden kan via
tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.



Wie wordt de 'Vrijwilliger van het jaar' ? Hondenpoep: Strontvervelend

Zonder vrijwilligers geen activiteiten?

Verkiezing tijdens nieuwjaars-
receptie gemeente Bronckhorst

Geef uw 'vrijwilliger van het jaar'
op!
De gemeente heeft grote waarde-
ring voor alle vrijwilligers die zich op
verschillende manieren inzetten
voor onze samenleving. Zij zijn van
onschatbare waarde voor onze ge-
meenschap. Met de verkiezing 'Vrij-
willigervan het jaar' willen burge-
meester en wethouders hen in het
zonnetje zetten. We hebben uw hulp
daarbij nodig. Daarom roepen wij
bewoners, verenigingen en instan-
ties op om één of meerdere vrijwilli-
gers aan te melden die in aanmer-
king komen voor deze titel. Dit kan
ook een groep zijn.

Voormalig burgemeester H. van der
Wende, wethouder P. Glasbergen en
mevr. A. Steenblik van de afdeling
Maatschappelijke Ontwikkeling vor-
men de commissie die op basis van

uw inzendingen drie genomineerden
selecteert. Wie de winnaar, en dus
de 'Vrijwilliger van het jaar 2005'
wordt, maakt de commissie bekend
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente op 5 januari 2006 om
20.00 uur in Hotel Bakker. Dorps-
straat 24, 7251 BB Vorden. Als de
eretitel naar een vrijwilligersgroep
gaat dan ontvangt deze een geldbe-
drag van € 500. De andere twee
genomineerden krijgen een
oorkonde en€ 50.

Criteria bij de verkiezing
De gemeente heeft als uitgangspunt
bij deze verkiezing dat het vrijwilli-
gerswerk van belang is voor grote
groepen in onze gemeente of voor
de hele gemeenschap. In aanmer-
king komen vrijwilligers die actief
zijn in georganiseerd verband, bij-
voorbeeld bij stichtingen, verenigin-
gen, maar ook bij professionele
organisaties. Ook inwoners van
andere gemeenten die in onze
gemeente vrijwilligerswerk doen,
maken kans op de titel. De commis-
sie let bij de selectie van de genomi-
neerden op onder meer de specifie-
ke werkzaamheden die de vrijwilli-
gerverricht, het belang van de acti-
viteiten en het aantal keren dat
iemand is aangemeld.

Individueel vrijwilligerwerk (zoals
mantelzorgers) komt niet in aan-
merking, maar de overkoepelende

Huldiging van Kampioenen
Het is natuurlijk een hele prestatie
als een persoon of club op sportief
of cultureel gebied kampioen wordt.
De gemeente laat de kampioenen
nog een keer in de schijnwerpers
staan. Tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie op 5 januari worden de kampioe-
nen dan ook op gepaste wijze gehul-
digd. We doen een beroep op u om te
zorgen dat we geen enkele kam-
pioen uit onze gemeente overslaan.
Wilt u in de bon op deze pagina aan-
geven wie volgens u als kampioen
gehuldigd moet worden?
De gemeente hanteert daarbij de
volgende criteria:
• de persoon of club heeft een eer-

ste prijs behaald tijdens een natio-
naal kampioenschap

• de persoon of club heeft een eer-

ste, tweede of derde prijs behaald
tijdens een Europees of wereld-
kampioenschap of tijdens de
Olympische Spelen

• de prestatie moet door de persoon
of club zelf verricht zijn; de eige-
naar van bijvoorbeeld een rashond
of bijzondere vogel komt niet in
aanmerking

U kunt de bon tot 16 december a.s.
naar de gemeente sturen (geen
postzegel nodig). U kunt het aan-
meldingsformulier ook op de websi-
te vinden en uitprinten. Vindt u het
makkelijker om een e-mail te stu-
ren, zorg dan dat alle gegevens en
uw motivatie erin vermeld staan.
Het e-mailadres is
a.steenblik@bronckhorst.nl.

AANMELDING

Q VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2005

Mijn 'Vrijwilliger van het jaar' is:

Naam (persoon of groep):

Adres:
Motivering (waarom draagt u deze vrijwilliger voor):

Q KAMPIOEN 2005

Naam kampioen (persoon of organisatie)
Adres: ,

Kampioenstitel*
In welke tak van sport/cultuur is hij of zij kampioen?*
* zie artikel op deze pagina wat betreft de criteria

Afzender:

Naam:
Adres:
Telefoonnummer: .

Indien van toepassing
Naam organisatie: . .
Adres: ,

Dit aanmeldingsformulier vóór 16 december a.s. opsturen naar de
gemeente Bronckhorst, t.a.v. mevr. A. Steenblik, Antwoordnummer 2519,
7255 ZX Hengelo Gld.

organisaties (die zich bijvoorbeeld
inzetten voor mantelzorgers) wel.
Verder komt vrijwilligerswerk op het
gebied van politiek en religie niet in
aanmerking. Personen die in het
verleden een koninklijke onder-
scheiding of het ereburgerschap
hebben ontvangen kunnen ook niet
meedingen naar de titel.

Aanmelden
Kent u een vrijwilliger of groep van
vrijwilligers die de bijzondere titel
van 'Vrijwilliger van het jaar' ver-
dient? Laat deze persoon of groep
uw waardering blijken door het on-
derstaande formulier in te vullen en
voor 16 december op te sturen (geen
postzegel nodig). Geef duidelijk aan
waarom u vindt dat deze persoon (of
groep) de titel verdient. Wij zien uw
reactie graag tegemoet.

Aanmeldingformulieren zijn verder
verkrijgbaar bij de balie van het
gemeentekantoor en het gemeente-
huis. U kunt het aanmeldingsformu-
lier ook op de website vinden en uit-
printen. Vindt u het makkelijker om
een e-mail te sturen, zorg dan dat
alle gegevens en uw motivatie erin
vermeld staan. Het e-mailadres is
a.steenblik@bronckhorst.nl

Voorvragen over de verkiezing kunt
u contact opnemen met mevr. Ans
Steenblik, tel.: (0575) 75 04 94

Voordeur van de
valley's
In het overleg met ondernemers
in de Commerciële dienstverle-
ning, georganiseerd i.o.m. het
Ondernemers Platform Bronck-
horst als voorbereiding op de
formulering van het Economisch
beleid, werd gevraagd naar de
'voordeur' van de Valley's.
Bronckhorst is gelegen in de
Triangle. Bronckhorst ligt midden
tussen de kennisclusters rondom
de universiteiten van Twente
(Tech Valley, www.technology-
valley.nl), Nijmegen (Health Val-
ley, www.health-valley.nl) en
Wageningen (Food Valley,
www.foodvalley.nl).
Deze clusters vormen een
aanknopingspunt voor kennis-
en productiviteitsontwikkeling.
Bronckhorst kan hiertussen de
verbindende factor zijn.
Bovendien is Bronkhorst een
ideale woonomgeving voor
kenniswerkers.

Uit de raad
Commissievergaderingen
deze week:
Er zijn deze week twee openbare
commissievergaderingen.
Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren over één van de
agendapunten, dient u dit bij voor-
keur 24 uur van tevoren te melden
bij de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail griffie@bronckhorst.nl,
ondervermeldihg van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer.
Op de agenda staat onder meer:

Evaluatie en controle
7 december a.s.

Burgerservicenummer
Het Burgerservicenummer (BSN) is
een uniek persoonsgebonden num-
mer dat het sofinummer gaat ver-
vangen per 1 januari 2006. Aan de
orde komen de interne procedures
om de mogelijkheden van het BSN
optimaal te benutten.

Declaratieverordening
Vanwege de herindeling is een

Honden en hun baasjes blijven ook
in Bronckhorst geliefd, als ze geen
overlast veroorzaken. Zorg dus ook
voor het opruimen van poep op de
stoep. Voorkomen is prettiger dan
opruimen, dus kijk uit waar u ze uit-
laat. En gaat het mis: zorg dan dat er
een opruimzakje of schepje is!

Artikel 2.4.18 Verontreiniging
door honden
1 .De houder of verzorger van een

hond alsmede hij die een hond on-
der zijn hoede heeft is verplicht bij
het uitlaten van de hond opruim-
middelen voor uitwerpselen bij
zich te hebben

2.De houder of verzorger van een
hond, alsmede hij die een hond
onder zijn hoede heeft, is verplicht
ervoor te zorgen dat die hond zich
niet van uitwerpselen ontdoet:
• Binnen de bebouwde kom, met

uitzondering van particuliere
terreinen, mits daarvoor toe-
stemming is verkregen van de

eigenaar/gebruiker en in de
goot van de weg

• Buiten de bebouwde kom:
- op een gedeelte van de weg

dat is bestemd of mede is
bestemd voor het verkeer van
voetgangers

- op een voor het publiek
toegankelijke en kennelijk als
zodanig ingerichte kinder-
speelplaats, zandbak of speel-
weide

- op of in een voor het publiek
toegankelijke plein, plantsoen
of park

- op een andere door het college
aangewezen plaats

3. De strafbaarheid wegens overtre-
ding van het in het tweede lid ge-
stelde verbod wordt opgeheven,
indien hij die de zorg heeft voor de
hond dan wel hij die de hond onder
zijn hoede heeft er zorg voor
draagt dat de uitwerpselen onmid-
dellijk worden verwijderd.

Winnaar compostvat
Tijdens de informatieavond voor
nieuwe inwoners van de gemeente
Bronckhorst konden de aanwezigen
een lot invullen, om daarmee kans
te maken op een gratis compostvat.

Door middel van loting is
mevr. Benard-Boertjes,
Dorpsstraat 18 Wichmond als
winnaar uit de bus gekomen.
Het compostvat wordt bij de
winnaar thuis bezorgd.

Bestuursleden voor nieuwe stichting
peuterspeelzalen gezocht

van een aantal zelfstandige peuter-
speelzalen binnen de gemeente
Bronckhorst. Deze speelzalen
dragen organisatie met bijbehoren-
de rechten en plichten (zoals werk-
geverschap en subsidierelatie met
de gemeente Bronckhorst) over aan
de nieuwe stichting i.o.

Vacatures
De Stichting zoekt met spoed een
voorzitter, secretaris, penning-
meester en drie algemeen be-
stuursleden. De volledige beschrij-
ving van de bestuursfuncties en de
sollicitatieprocedure staat op onze
website www.bronckhorst.nl.

De Stichting Peuterspeelzalen ge-
meente Bronckhorst i.o is een voort-
vloeisel uit een voorgenomen fusie

nieuwe Declaratieverordening
ingevoerd per 1 januari van dit jaar.
In deze commissievergadering
vindt een evaluatie plaats.

Beleidsontwikkeling
8 december a.s.

/
Bibiotheken
De stuurgroep Basisbibliotheek
West-Achterhoek heeft een.beslis-
document opgesteld, dat wordt
voorgelegd aan gemeentebesturen
en bibliotheekbesturen. De vraag is
om in te stemmen met de oprich-
ting van de basisbibliotheek West
Achterhoek per 1 januari 2007.
De reden is dat bibliotheken een
bepaalde omvang moeten hebben
om in te kunnen spelen op de ver-
anderende vragen en eisen die aan
hen worden gesteld. Hierdoor ont-
staan overal in Nederland samen-
werkingsverbanden, zo ook in onze
regio. De rolvan de provincie (be-
leidsmatig en financieel) neemt
daarbij af en de rol van gemeenten
wordt groter.

Gehandicaptenbeleid en werk en
bijstand
De raadscommissie bespreekt
verder het voorstel om de Verorde-
ningen Cliëntenraad integraal
gemeentelijk gehandicaptenbeleid
en Cliëntenraad Wet werk en
bijstand 2005 vast te stellen.
Cliëntenparticipatie heeft onder
andere tot taak te adviseren over
de dienstverlening en producten
van de afdeling Werk, inkomen en
zorg die ter besluitvorming aan
het college en de raad worden
aangeboden.

Verordeningen
Ook staat de Verordening onroe-
rende-zaakbelastingen op de
agenda, met daarin de nieuwe
OZB-tarieven. De Verordening
afvalstoffenheffing en reinigings-
rechten, de Verordening rioolrech-
ten en de Verordening op de
heffing en invordering van leges
voor 2006 komen ook aan de orde.



Burgemeester Aalderink maakt kennis met Bronckhorst
Burgemeester Aalderink bezoekt in
december de vijf kernen van
Bronckhorst. Hij wil graag kennis-
maken met inwoners, belangenver-
enigingen/bedrijven en verenigingen
op
• 14 december in Hummelo en

Keppel (Gouden Karper)
• 16 december in Zelhem (Ellen's

Eethuisje)
• 19 december in Vorden (Bakker)
• 20 december in Steenderen

(Meezen)

• 23 december in Hengelo Gld.
(Langeler)

Het programma ziet er als volgt uit:

van K.00 uur tot 16.00 uur: kennis
maken met de belangenorganisa-
ties en bedrijven
Als u lid bent van het LTO, VNO,
Industriële kring, Anbo, Onderne-
mersplatform, het VW, middenstan-
der bent of anderszins en u wilt
beroepsmatig met de heer Aalderink
kennismaken en/of spreken, dan

kunt u hiervoor contact opnemen
met het directiesecretariaat,
tel. (0575) 75 03 83 of e-mail
m.nusselder@bronckhorst.nl.
U wordt dan op een tijdstip inge-
pland.

van 17.00 tot 19.00 uur: beschik-
baar voor alle inwoners
Wilt u met de heer Aalderink per-
soonlijk kennismaken en/of spre-
ken, dan bent u welkom tussen
17.00 en 19.00 uur. Aanmelden is
niet nodig. U kunt zo binnenlopen.

van 19.00 tot 22.00 uur:
ontmoeting met de verenigingen
Van 19.00 tot 22.00 uur wilde
burgemeester alle verenigingen in
de genoemde plaats in de gelegen-
heid stellen om hem te ontmoeten.
Wilt u als vereniging met hem
kennismaken of hem uw sport
laten zien, zang of toneel laten
horen, dan vragen wij u contact
op te nemen met het directie-
secretariaat.tel. (0575) 75 03 83 of
e-mail m.nusselder@bronckhorst.nl.

Openbare bekendmakinqen

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

Aanvragen
Evenementen
• Hengelo Gld., 31 december 2005 vanaf 10.00 tot 18.00 uur, carbid schieten op bouwland

van Vordens voetpad
• Baak, 31 december 2005 vanaf 10.00 tot 18.00 uur, carbid schieten, Walterslagweg 2A
• Keijenborg,31 december 2005 vanaf 10.00 tot 18.00 uur, carbid schieten, Weeninkweg 4A
• Hengelo Gld., 31 december 2005 vanaf 12.00 tot 20.00 uur, carbid schieten, evenementen-

terrein de Hietmaat, Zelhemseweg 13
• Kranenburg, 31 december 2005 vanaf 14.00 tot 19.00 uur, carbid schieten, Ganzensteeg 5
• Zelhem, 4 januari 2006 vanaf 12.30 tot 16.00 uur, slipjacht, Ellen's Eethuisje, Burgemeester

Rijpstrastraat 10
• Hummelo en Keppel, 14 januari 2006 start tussen 10.00 en 13.00 uur, jaarlijkse snertwandel-

tocht, start en finish bij het Graafschapcollege in Doetinchem, diverse afstanden en routes,
diverse wegen

• Zelhem, 14 oktober 2006 vanaf 19.30 tot 21.30 uur, optreden Josti Band Orkest, sporthal
'De Pol', Vincent van Goghstraat 72

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. het college van b en w.
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare orde en
veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Bouwvergunningen
• Hengelo Gld., Broekweg 14a, geheel oprichten dierennachtverblijf
• Steenderen, Koningin Wilhelminastraat 1, gedeeltelijk veranderen woning
» Tcldijk.-Lamstraat ongenummerd (tussen nr. 12 en 14), geheel oprichten melkveebedrijf

en woning
• Vorden, hoek Zutphenseweg/Decanijeweg, bouwen appartementengebouw (aanvraag fase 2)

Voorgenomen vrijstellingen
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Aaltenseweg 11, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning (geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988')

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Halseweg 59b. voor de verbouw van de voormalige bedrijfsbebouwing tot woning,

kantoor, magazijn en werkplaats ten behoeve van het glaszet- en schildersbedrijf (geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988')

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Plantsoenstraat 4, voor het gedeeltelijk vergroten van een woning, het betreft een

vrijstelling van de voorschriften (geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002')

De ontwerpbesluiten liggen van 8 december 2005 t/m 18 januari 2006 tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu of Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling. 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 afdelingen, tel.
(0575)750250.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan het college van b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdelingen, tel. (0575) 75 02 50.

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 28 november 2005:
• Hengelo Gld., Westerstraat 70, gedeeltelijk vergroten woonkamer
• Veldhoek, Veldhoekseweg 12 t/m 18, voor het realiseren van bijkeuken bij dubbele woningen
• Vorden, Deldensebroekweg 14, bouwen kapschuur
• Vorden, Kerkstraat 7-9-11, bouwen drie bergruimten
Verzonden op 29 november 2005:
• Vorden, Biesterveld 82, gedeeltelijk vergroten keuken
• Vorden, Biesterveld 84, gedeeltelijk vergroten keuken

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 29 november 2005:
• Olburgen, Zandweide 8, bouwen vrijstaande woning, verleend met vrijstelling op grond van art.

19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Joldijk, Hoogstraat 30, gedeeltelijk veranderen woonboerderij, verleend met vrijstelling op
grond van art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Vorden, Galgengoorweg 14, geheel veranderen van garage in hobbyruimte

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 29 november 2005:
• Hummelo, Groeneweg 6, gedeeltelijk veranderen van één woning met huisartsenpraktijk

tot twee woningen, verleend met vrijstelling op grond van art. 19, lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening

• Zelhem, Akkermanstraat 12, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van
art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 30 november 2005:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 14, vernieuwen en vergroten van keuken/berging

Sloopvergunningen
Verzonden op 30 november 2005:
• Zelhem, Lageweg 12, slopen opslagruimte en garage, hier komt asbesthoudend afvalvrij

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 6 december 2005:
• Hengelo Gld., Varsselseweg 4, voor verbranding nabij de Varsselseweg
• Vorden, Mispelkampdijk 7, voor verbranding nabij de Mispelkampdijk

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen en ontheffing 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 (het college van b en w], Postbus 200,
7255 ZJ Hengelo Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Bouwen en milieu. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen, in verband met een kerstmarkt geldt op 11 december 2005 van 9.00 tot 19.00 uur

een eenzijdig parkeerverbod langs de Prins Bernhardlaan, vanaf de Begoniastraat tot de
Molenkolkweg

• Vorden, in verband met het plaatsen en gebruiken van een ijsbaan van 10x10 meter en het
plaatsen van stands bij de ijsbaan is van vanaf 7 t/m 23 december 2005 een gedeelte van de
Kerkstraat afgesloten voor alle verkeer. Ook geldt voor diezelfde periode voor een gedeelte van
het Marktplein een parkeerverbod

• Zelhem, in verband met een kerstmarkt zijn op 9 december 2005 van 10.00 tot 22.00 uur de
Markt; het gedeelte van de Doetinchemseweg, gelegen tussen de kruising Markt/Stations-
straat/Smidsstraat en de uitrit van de parkeerplaats voor de ABN-AMRO bank; het gedeelte
van de Stationsstraat, gelegen tussen de kruising Markt/Smidsstraat/Doetinchemseweg en de
inrit van de parkeerplaats voor de ABN-AMRO bank; het gedeelte van de Smidsstraat, gelegen
tussen de kruising Markt/Stationsstraat/Doetinchemseweg en de uitrit van de parkeerplaats
nabij huisnr. 3 gesloten voor alle verkeer. Het bestaande éénrichtingsverkeer op de parkeer-
plaats aan de Doetinchemseweg voor de ABN-AMRO bank wordt opgeheven en éénrichtings-
verkeer vanaf de zijde van de Doetinchemseweg naar de Stationsstraat wordt ingesteld

• Vorden, vanwege een te houden midwinterwandeling op 11 december 2005, is het die dag van
08.00 tot 17.00 uur verboden te parkeren op de Kapelweg, aan de zuidzijde, gehele lengte
tussen de Wildenborchseweg en de Mosselseweg

• Vorden, marktplein, vanwege de te houden kerstmarkt op 17 december 2005 is dit plein op die
dag gesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Halle, vanwege het 'Knalbal' op 31 december 2005 is de Landeweerweg, gelegen tussen de
Dorpsstraat en de Aaltenseweg, op die dag van 11.00 tot 19.00 uur gesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

Bestemmingsplannen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 24 november 2005 besloten een herziening van de
volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:

• Vorden, Mosselseweg 4. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het uitbreiden van een
minicamping (met 15 plaatsen) naar een camping met 60 plaatsen

• Rijnweg zuidzijde Hengelo Gld. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het aanplanten
van bos op het agrarische perceel D 3046

• Hengelo Gtd.. Koningsweg/Wichmondseweg). Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op



Openbare bekendmakingen - vervolg

het aanplanten van bos op de agrarische percelen L 205 en 207
• Vorden. Deldensebroekweg 13. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het aanplanten

van bos op het agrarische perceel N 343

De besluiten met bijbehorende kaarten liggen tijdens de 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.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbende bfnnen 6 weken na de dag van bekendmaking,
schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad.

De besluiten treden op de dag na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een
bezwaarschrift ingediend, kunt u de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, vragen een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wet milieubeheer
Melding art. 8.19 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 8 december 2005 t/m
18 januari 2006 tijdens de openingstijden ter inzage een verklaring tot acceptatie van een
melding op grond van art. 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Vorden, Industrieweg 1, voor verandering.van bedrijf voor fabricage en opslag van kleine

metaalwaren (verzonden op 5 december 2005)

De wijziging is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De verandering leidt niet tot een andere
inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing van de
art. 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van b en w. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften
van de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de
inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige
voorziening worden verzocht. Gelijk met indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019. 2500 EA 's-Graven-
hage verzoeken om een voorlopige voorziening.

Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 8 december 2005 t/m
18 januari 2006 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van art. 8.41 Wet
milieubeheer ter inzage:
• Hengelo Gld.. Berkendijk 2. voor het van toepassing worden van het Besluit Akkerbouwbedrij-

ven milieubeheer op een reeds opgericht akkerbouwbedrijf
• Hengelo Gld.. Ruurloseweg 50, voor het veranderen van een garagebedrijf, waarvoor het

Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen van toepassing is
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13b en 13c. voor het veranderen van een opslagruimte,

waarvoor het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Raadhuisstraat 5, voor het oprichten van een inrichting waarvoor het Besluit woon- en

verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Toezichthouders
B en w hebben de heren M. Derksen, W. Schutter, J. Molema en T. Geverinck, medewerkers
van de gemeente Bronckhorst, aangewezen als toezichthouders voor de Algemene plaatselijke
verordening.

...en een nieuwe toekomst

Na de tsunami heeft Mensen in Nood/Cordaid enorm veel

giften ontvangen via giro 555. Wij laten u graag zien wat we

hierm.ee doen. Kijk daarom nu op www.nadetsunami.nl

Mensen in Nood
Cordaid

MEDEDELING
Met ingang van l december 2005 is

mr. HJ.G. Hulleman
benoemd tot notaris te Vorden,

gemeente Bronckhorst.
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Te koop
Aardappelen en diverse groenten

Biologisch geteeld

Skal019259M. Abbink
Heideweversweg 8

7255 LV HENGELO (GLD)
telefoon 0575-460059 l

w

\
l
l
l

In Hengelo Gld (do) en Lichtenvoorde (za):

GRATIS* RUIT REPAREREN
Let op de gele tent van Automark

U KUNT TERECHT
Hengelo Gld: donderdag 8 december op de parkeerplaats

bij de sporthal De Kamp aan de Sarinkkamp
Lichtenvoorde: zaterdag 10 december op de parkeerplaats

van Sportcomplex Longa aan de Raadhuisstraat

Donderdag van 09.00 tot 16.30, zaterdag tot 16.00 uur. Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten.
N.B.: Kenteken Graveren kost € 15,- per auto. Voor € 5,- extra kunt u een speciale reflectielaag over de
gravures laten aanbrengen, waardoor de gravures 's avonds en bij regen goed zichtbaar blijven: betere
preventie. Graveren helpt tegen diefstal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet
hij alle ruiten met het oude nummer vervangen!

STER IN VOORRUIT: MEER DAN 50%
DOORSCHEURKANS, OOK IN DE HERFST!
Harde wind, zware regen- en hagelbuien en vooral de eerste nachtvorst zorgen voor grote spanningen in voorruiten: uitzetting en inkrimping doen kleine barstjes /
sterretjes doorscheuren tot een grote barst. Volgens technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer dan 5O%! Dit doorscheuren kan onveiligheid
en afkeuring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt dit voorkomen door de voorruit door middel van harsinjectie te laten repareren.
Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risico meestal € 136,-!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit. Laat uw ruft niet barsten!

'Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel van harsreparatie is daarom voor bijna alle WA-Plus, Casco en All-Risk verzekerden zonder kosten.
Reparatie is namelijk veel goedkoper dan vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies.
U moet voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel uw laatste groene kaart meenemen. Let op: deze aanbieding geldt niet voor particulier verzekerden van Centraal
Beheer. Bent u verzekerd bij een van de andere verzekeraars dan bent u welkom bij de Mobiele Service van Automark, specialist in hars reparaties. Meldt u zich bij aankomst direct
voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrijblijvend en deskundig advies.

*"'Reflectielaag", "Automark", het "STOP"logo, de kleur "geel", de "vorm tent" en "Safe Sight" zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst
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G R O E N S P E C l A LI ST

K E R S T B O M E N
DUUR,
HELEMAAL NIET
AL VANAF € SgOO
SUPER VERS VAN EIGEN KWEKERU!

In vele soorten en maten, o.a.
Servische Spar - Nordman - Koreaspar

Kluit Pot Gezaagd Wortel

Btj aankoop van een kerstboom
gratis Kerstgroen uitzoeken
zolang de voorraad strekt.

Verkoop elke dag vanaf 9.OO uur (geen verkoop op zondag)
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415/06-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte

www.gzgeveltechniek.nl

Praktijk voor
overga ng&klachten

Care for Women

J. \a Croix
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Tel. 0575 - 56 03 01
Toverstraat 7, E3aak

Aangesloten bij Care for Women

Veelal vergoeding zorgverzekeraar

Fraktijk in Baak/Zutphen/Brummen/Ruurlo/Groenlo

AAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!

GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

• *-• •-.. ..„«--«jjL

/ *F^T^

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrek-

kelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en

wandafwerking. uw voordeel: € 25,- per man per dog.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan 15 jaar het

loge BlW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor

f* een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

j J| Neuzendijk? Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

D E W I N T E R S C H I L D E R , V O O R D E L I G E R D A N U D E N K T

*—

JENSEN
For sleep comfort

• Ruim 3000 m2 showroom!
• Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!

Eekstraat 2a. Drempt, gem. Doesburg, (richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De
Roskam), tel. 0313 - 47 62 18. internet: www.slaapspecianstdrempt.nl. email: info@slaapspecialistdrempt.nl.

Maandag open van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag/woensdag 9.00 tot 18.00 uur,
donderdag 9.00 tot 20.00 uur, vrijdag 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 9.00 tot 17.00 uur.
GRATIS: montage, bezorgen door heel Nederland, opslag voor latere levering.

d e a l e r v a n : A k v a , S v e d e x , A v e k , P u l l m a n , A u p i n g , E a s t b o r n , U b i c a , L a t t o f l e x , J e n s e n , T e m p u r

den Bouw

Wij zijn een zorg- wooncentrum voor mensen in de derde levensfase met
een zorgbehoefte. Om de cliënt optimaal te laten functioneren met al zijn
of haar beperkingen, bieden wij, een appartement, op de cliënt toegesneden
ondersteuning, aanvullende zorg en verpleging bij tekort schietende func-
ties. Daarnaast verlenen wij hulp aan zelfstandig wonende ouderen. Uit-
gangspunt bij ons handelen is de zelfstandigheid en de privacy van onze
cliënten. In verband met enige veranderingen in de organisatie hebben wij
een vacature van;

BELEIDSMEDEWERKER
12 uur per week (3 a 4 dagen)

De accenten van de werkzaamheden liggen op het terrein van:
• Het coördineren van zorgdiensten aan in- en extern wonende cliënten.
• Het coördineren van opleiding, kwaliteit en arbo
• Het bijdragen aan beleidsontwikkeling.
• Maakt deel uit van het beleidsteam.

Wat wij vragen is een enthousiaste persoonlijkheid die in het bezit is van een diploma
HBO-V of gelijkwaardig opleiding met kennis van beleidzaken.

Ons beleid t.a.v medewerkenden is:
• De medewerkers niet alleen als persoon te zien die tegen betaling zijn werk uit moet voeren,

maar als een partner die bereid is zich voor de doelstelling in te zetten en deze mede vorm te geven.
De medewerker een duidelijke taak en functie heeft.
De medewerker zijn/haar arbeidsduur die regelmaat heeft dat de betrokkenheid met het werk gegarandeerd is.
De medewerker die bijscholing krijgt die vereist is met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen.
De medewerker in goed overleg onderling kan samen werken.
De medewerker zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een goede werksfeer.

Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO - V & V (Verzorging en Verpleeghuizen) func-
tiegroep 45. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw Hartman, directeur. Op aanvraag kunt u
informatie van ons toegestuurd krijgen. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan
mevrouw A.H.J.M Hartman, Abersonplein 9, 7231 CR Warnsveld. Telefoon 0575-522840

Te koop
verse

Kerstbomen
Blauw en groen.

BOOMKWEKERIJ • TUINAANLEG • HOVENIERSBEDRIJF

HALFMANev
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.) • Telefoon (0575) 46 14 24

N.B. Denk op de rotonde afslag parallelweg

Kerstshow bij Kok
Bloemenservice

Q December
jn van 16.00-2i.oouur ^>
IfflO December^!

van 10.00-16.00 uur

In Kerstsfeer
met Henriëtte van Lith

en het Achterhoeks Vocaal Kwartet
Rcnc Lcijzcr Tenor I
Kees de Haan Tenor 2
Ludo Eijkelkamp Bariton
Ferdy Cornelissen Bas

Begeleiding: Trees Blaauweers
Johannes Luijkcn

St. Antoniuskerk te Kranenburg/Vorden
zaterdag 17 december 2005

Aanvang: 20.00 uur - Entree € 7.50

Kaartverkoop:
Hengelo Gld.: V.V.V., Boekhandel Bonvrie

Vorden: V.V.V., Boekhandel Bruna, Foto Willemien,
Kadoshop Sueters

Warnsveld: The Read Shop

Alle medewerkenden en 's avonds bij de kerk.

WINTERKORTING!
VOOR EERLIJK VAKWERK BINNEN EN

BUITEN GAAT U NAAR AP EGGINK

schilderen
behangen
Wandafwerking
In de winter
schildert uw
schilder voor
minder!

AP1 EGGINK
SCHILDERWERKEN

Telefoon (0575) 46 43 68
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G L O B E S E C U R I Ï Y

Globe Security B.M. opereert vanuit het rustige
buitengebied van de "Slangenburg" in de gemeente
Bronckhorst.
Globe Security B.V. levert representatieve
en goed opgeleide beveiligers en horecaportiers
voor alle soorten evenementen en
horecagelegenheden.

Heb je zin in een studiejob of ben je een tijdje met andere dingen bezig geweest
dan werken: kinderen krijgen, een verre reis of misschien heb je zelfs al enige tijd
genoten van je pensioen... en begint het nu toch weer te kriebelen? Zou het dan niet
leuk zijn om afspraken te maken voor Globe Security B.V.??

Om nieuwe"klanten te werven voor ons beveiligingsbedrijf zijn wij op zoek naar een:

ca/7 center medewerk(st)er
We zijn op zoek naar iemand met een prettige en doortastende telefoonstem.
Tevens moet degene beschikken over een goed verstand, flexibel,
doorzettingsvermogen, ruime ervaring als ca// center medewerk(st)er hebben en
perfect Nederlands kunnen spreken.

Globe Security heeft een frisse aanpak en we werken niet met scripting. De klant is
uniek en vraagt om een persoonlijke benadering.
Bent u de persoon die wij zoeken reageer dan snel...

Sollicitaties kunt u richten aan:

Globe Security B.V,
Afdeling P&O
Slangenburgweg 2
7021 JK Zelhem
of naar: info@globesecurity.nl

Voor vragen kunt u bellen naar: 0315 29 83 45

Ruim een miljoen namen,
Het Streekarchivariaat Regio Achter-
hoek beheert archieven van een groot
aantal Achterhoekse en Liemerse
gemeenten. Het historische bevolk-
ingsregister wordt toegankelijk en
doorzoekbaar gemaakt door middel
van een uitgebreide namenindex. Op
dit moment bevat de publiekscomput-
er in de studiezaal van het Streekarchi-
variaat aan de Louise de Colignystraat
11 a te Doetinchem meer dan één
miljoen namen, 1.080.455 om precies
te zijn. De index is voor een belangrijk
deel het werk van vrijwilligers.
Het bevolkingsregister van de (voorma-
lige) ge-meenten Bergh, Doetinchem,
Gendringen, Hengelo (G) en Wisch is
geheel doorzoekbaar en dat van de
(voormalige) gemeenten Aalten, Bor-
culo, Dinxperlo, Eibergen, Groenlo,
Hummelo en Keppel, Lichtenvoorde,
Ruurlo, Steenderen en Zelhem gedeel-
telijk.
Het Streekarchivariaat is voor publiek
geopend op dinsdag van 9.00 tot 21.00
uur (in de maanden juni, juli en
augustus van 9.00 tot 16.30 uur) en van
woensdag - vrijdag van 9.00 tot 16.30
uur.
Op de website
www.achterhoeksarchief.nl
kunnen uitsluitend de gemeenten
doorzocht worden die in zijn geheel
zijn ingevoerd.

Nieuwe folders
wandelroutes
Op zaterdag 26 november is de pro-
motie van de nieuwe folders van de
wandelroutes in Hummelo, Hoog- en
Laag-Keppel en Drempt gestart. Het be-
stuur van de stichting wandelroutes
had haar vrijwilligers gevraagd bij alle
startpalen in de vijf kernen een uur
lang de folders aan te bieden tegen een
introductieprijs. Helaas was het weer
zo slecht dat het meteen al duidelijk
was dat er niet veel mensen op af
zouden komen. Desondanks is toch
een aantal folders verkocht, waarmee
het begin gemaakt is.
Het bestuur stelt zich voor in het voor-
jaar de actie te herhalen. De folders
zijn nu reeds te koop. De VW-kantoren
van Doesburg, Doetinchem.Vorden ,
Zelhem en Hengelo zijn inmiddels
voorzien van mapjes, waarin de vijf
folders zijn opgenomen. Ook bij een
aantal ondernemingen, dicht bij de
start van de diverse routes, zijn de
folders zowel per stuk als in een mapje
per vijf te koop.
Voor informatie en eventuele
bestellingen kunt u de stichting e-
mailen op gerard.van.heusden@plan-
et.nl of bellen via tel. 0313-472042.

Open brief aan
gemeenteraad
Bronckhorst
Dhr. Domburg uit Zelhem is duidelijk
niet blij met de manier waarop de
gemeente Bronckhorst probeert het
begrotingstekort weg te werken en
stuurde de raadsleden daarom een
open brief om hen zijn mening te
geven en hen aan te raden de com-
plete begroting te verwerpen. Hij
vindt het onredelijk dat de OZB voor
de huiseigenaren met maar liefst 45%
stijgt. Vorig jaar al klampte hij de
toenmalige burgemeester van der
Wende aan om hem te melden dat
harmonisatie van de OZB in de begrot-
ing van 2005 niet automatisch in zou
moeten houden dat het tarief van de
(oud)gemeente met de hoogste OZB
ging gelden.

In zijn brief meldt hij verder dat er
andere bezuinigingen mogelijk zijn.
Hij denkt dat er bezuinigd kan worden
op het ambtenarenkorps en hij zou de
kosten die dit met zich meebrengt,
wegschrijven onder frictiekosten
(extra kosten bij herindeling). Het
doorlichten van het ambtenarenkorps
kan, aldus dhr. Domburg verder leiden
tot bedrijfsmatiger werken en tot het
niet meer nodig hebben van externe
adviseurs.
Ander punt van bezuiniging is volgens
dhr. Domburg het niet aanschaffen
van nieuwe containers met 'chip'. De
1,4 miljoen Euro die deze aanschaf
kost kan bezuinigd worden omdat de
huidige containers nog wel een aantal
jaren meekunnen. Illegale stort is vol-
gens hem nauwelijks aan de orde en
om containers met die 'chip' aan te
schaffen kun je beter eerst de discussie
voeren of je die chip al dan niet wilt
gaan gebruiken voor diftar (bereken-
ing van heffing op grond van
ingeleverde kilo's).
De gemeente zou de OZB verhoging
met 45% gerechtigd vinden omdat het
gebruikersdeel OZB weggevallen is en
de gemeente daardoor inkomsten mis-
loopt. Dhr. Domburg meldt daarover
dat dit niet waar is omdat de
gemeente dit gecompenseerd krijgt via
hot gemeentefonds. De kortingen die
anderzijds door de Rijksoverheid wor-
den doorgevoerd mogen volgens dhr.
Domburg niet over de rug van de hui-
seigenaren worden binnengehaald.
In de raadsvergadering van 14 decem-
ber zal moeten blijken of de raadsle-
den gevoelig zijn voor de opmerkingen
in de open brief van dhr. Domburg en
het college gaan bevragen op de onder-
werpen.

Landelijke Actie Landbouw & Zorg in
Gemeente Bronckhorst
Op woensdag 30 november heeft de landelijke actie 'een Ploeg van
Goud' plaatsgevonden. In het gehele land is het gelijknamige boek, met
daarin ervaringsverhalen van de zogenaamde hulpboeren, aan de
gemeentes aangeboden. De actie is georganiseerd door het Landelijk
Steunpunt voor Landbouw & Zorg.

In de gemeente Bronckhorst vond
de overhandiging van het
prachtige boek aan wethouder
dhr. A. Boers plaats op Boerderij
Ruimzicht in Halle Heide. Daar
waren ook de zorgboer(inn)en van
'den Besselder', 'het Twisselt',
'Het Trefpunt' en 'De Stek' aan-
wezig om de actie kracht bij te
zetten.
De aanbieding van het boek vond
plaats in het kader van de in te
voeren Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (de WMO). Een
deel van de PGB's (Persoonsgebon-
den Budget) voor o.a thuiszorg en
ondersteunende dagbesteding zal
via de gemeentes geregeld gaan
worden.
In het huidige klimaat van snelle
en ondoorzichtige veranderingen
in de Nederlandse gezondheid-
szorg baart de WMO de zorg-
boeren in de gemeente Bronck-
horst zorgen. "Maar", zo betoogde
Philip Gortemaker van Zorgboer-

derij Ruimzicht, "als startende
zorgboerderij zien we juist
nieuwe kansen in de WMO daar
via de
bestaande kanalen, zoals onlangs
in het nieuws is geweest, de aan-
dacht, zorg en de financiën niet
altijd op de juiste plek belanden".
Verder stelde hij, dat zorgboerder-
ijen en herstellen in de natuur in
het algemeen, een steeds belan-
grijker plaats gaan krijgen binnen
de gezondheidszorg. Zowel de
rijksoverheid als de zorgverzeker-
aars ontdekken deze mogelijk-
heid als een goedkopere en effi-
ciënte manier van zorg en hulp-
verlening.
Wethouder Boers benadrukte het
belang van samenwerking van
alle acht zorgboerderijen in 'zijn'
gemeente. Om van eikaars
ervaringen te leren en ook om één
aanspreekpunt te vormen naar de
gemeente toe. Hij beloofde dat de
twee exemplaren van 'Een Ploeg

van Goud' zeker aandachtig gelezen
zullen gaan worden door de
ambtenaren die zich bezig houden
met welzijn en zorg en de WMO.
Voorts legde de wethouder de link
met de plattelandsontwikkeling die
in de gemeente Bronckhorst van zo
groot belang is. Volgens dhr. Boers
kunnen met name zorgboerderijen
hier een grote rol in spelen en zo
ook echt een ploeg van goud zijn.
Na een korte bezichtiging van het
biologisch dynamische melkvee-
bedrijf van Gerjo Koskamp, waarbij
vooral de nieuwe heuvelpotstal een
unicum in deze streek is, gingen alle
genodigden het witte Achterhoekse
winterlandschap weer in met het
gevoel een vruchtbare middag
besteed te hebben.
Het boek 'Een ploeg van goud' is
verkrijgbaar in der boekhandel en
een aanrader voor diegene die meer
wil weten over het fenomeen zorg-
boerderij.

Kerstverhalen Dinie
Hiddink
Op uitnodiging van de
Zelhemse oudheidkundi-
ge Vereniging Sale-hem
komt de Lochemse Dinie Hiddink
woensdag 7 december naar Zelhem
om in zalencentrum 't Witte Paard
vanaf 20.00 uur haar prachtige ker-
stverhalen te vertellen. Het pro-
gramma wordt muzikaal luister
bijgezet door de midwinterhoorn-
groep d'n Olde Roop. De leden
maken hun eigen hoorns en tijdens
de winterperiode zijn ze regelmatig
te horen, waarmee een eeuwenoude
traditie in deze streek weer •*«-ere
wordt hersteld.
De entree is gratis voor leden. Niet-
leden betalen € 2,- entree. Nadere
informatie kunt u krijgen bij mevr.
G. Olthof, tel. 0314-621181.

Medewerkers gemeente Bronckhorst met FPU
Vijf medewerkers van de gemeente Bronckhorst konden per l decem-
ber gebruik maken van de mogelijkheid om vervroegd te stoppen met
hun werk, oftewel met de FPU te gaan.

Dhr. Teus van Hunnik was belei-
dsmedewerker op de afdeling
Financiën en belastingen. Dhr.
Herman Lensink was belei-
dsmedewerker op de afdeling
Maatschappelijke ontwikkeling.

Dhr. Hans Hansson was belei-
dsmedewerker communicatie/
voorlichting op de afdeling Be-
stuurs- en managementonderste-
uning. Dhr. Lex de Jong was con-
sulent op de afdeling Financiën

en belastingen en dhr. Freddy
Wolsink. Hij was in de gemeente
Bronckhorst medewerker toerisme
op de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling.
De gemeente Bronckhorst bood de
medewerkers dinsdag 29 november
een afscheidsreceptie aan in party-
centrum Langeler, waar collega's en
relaties afscheid konden nemen.
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op zaterdag 10 en

zondag 11 december 2005

bij Bannink
Hulshofweg 8 te Ruurlo

De beurs is geopend op zaterdag

van 13.00 tot 17.00 uur en op

zondag van 10,00 tot 17.00 uur.

We hebben kerststukjes,
deurkransen, graftakken

en diverse materialen
te koop.

KOM ALLEN!!!

De koffie is gaar!

Ook kunt u uw eigen vaas of

schaal achter laten, dan maken

wij er een mooi kerststuk op !!!

DE B A R B I E R
[ d a m e s c n h e r e n k a p I a l O n J

Kerkstraat" - "2SS CI5 Hengelo ( ( ik l . )

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste
hairstyliste
voor plm. 32 uur per week.

Heb je interesse, bel dan naar

(0575) 46 15 00 of 46 51 33

vragen naar Annemieke Hendriksen.

DE KADSTAKE
10dec

BIG NICK
KOOS ALBERTS

THE APERS &
SHARP END

De Radstake

Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg
Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

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

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van
Hout- en Qaskachels

op afspraak
06-17236100

Vonten

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw
tuin, bomen en fruitbomen

ledere week kijkt men

uit naar wat de slager,

de bakker en de

groenteman te bieden

hebben.

Contact wordt niet

gelezen, maar

g e s p e l d .

maandag
12 december

vanaf 19:00 uur

make-up
demonstratie

door Niels Jansen
(winnaar Beauty Award 2005)

Presentatie

haarmodelijn
GLAM

Leuke acties en

aanbiedingen.

Hair & Beauty
Kapsalon • Zonnestudio • Schoonheidssalon

Dreef 11, 7255 WV Hengelo Gld., Telefoon (0575) 46 57 15

dan is uw keuze het grootst.
Pe nieuwe collectie wenskaarten voor de kerstdagen en jaarwisseling

ligt bij ons ter inzage voor u.

Zeer ruime keus in originele kaarten, van sober tot zeer uitbundig,
voor bedrijven en farticulieren.

Wij ontwerfen ook Kerst- en naar uw wensen
«/

Neem voor informatie hierover contact met ons of.
^——.̂ ••̂ ••ÉMâ l̂ B ^^

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl



Appartementencomplex
Philadelphia in gebruik genomen

Nordic Walking bij Strada
Sports Vorden

Samen met bewoners liep burgemeester Aalderink door een papierendeur het pand binnen

Het nieuwe pand van Stichting Phi-
ladelphia Zorg Gelderland-Oost
aan de Hummeloseweg in Hengelo
is vrijdag 25 november officieel ge-
opend door burgemeester Henk
Aalderink. Na de openingshande-
ling liep Aalderink met de bewo-
ners door een papierendeur met
ballonen het pand binnen.

Voorafgaand aan de opening werden
de genodigden ontvangen in zaal Wol-
brink. Onder barre weersomstandig-
heden, met een fikse sneeuwstorm,
ging het gezelschap glibberend naar
het pand voor de opening. Na de ope-
ningshandeling kon het pand worden
bezichtigd. In de nieuwe locatie wo-
nen twaalf cliënten met een verstan-
delijke beperking. De woonlocatie is
gebouwd ter vervanging van de loca-
tie het Hoge Es 2-4-6 in Hengelo. Alle
cliënten beschikken nu over een eigen
appartement.

Onder de aanwezigen bevonden zich
de oude en de nieuwe buurt, ouders,
familieleden, collega's van andere
zorginstellingen en afgevaardigden
van Philadelphia Zorg. De bezoekers
werden ontvangen met gezellige

'deuntjes' van twee harmonicaspelers.
Locatiemanager David Heezen van
Zutphen/Bronckhorst van Philadel-
phia Zorg Gelderland-Oost kreeg veel
complimenten van de bezoekers voor
het mooie gebouw.
Het appartementencomplex is ge-
bouwd door Bouwbedrijf Dijkman uit
Warnsveld die er bijna een jaar mee
bezig is geweest. Het pand bestaat uit
twee verdiepingen en is toegankelijk
voor rolstoelers. Ieder appartement
heeft een grote slaapkamer, een
woonkamer en keuken, badkamer
met douche en toilet en een kleine en-
tree. De twaalf appartementen heb-
ben ieder een oppervlakte van zo'n
vijftig vierkante meter. Bij binnen-
komst komt men in een portaal. De
deuren naar de grote hal gaan elek-
trisch open. In de grote hal is een vas-
te trap naar de eerste verdieping, een
lift, toiletruimtes voor algemeen ge-
bruik, een gemeenschappelijke kamer
en op de begane grond zijn verder vijf
appartementen.
Op de eerste verdieping is een over-
loop voor de vijf appartementen, een
algemene ruimte, een nooduitgang
en aan de voorkant een balkon. Op de
tweede verdieping zijn de overige

twee appartementen. Een lichtkoepel
zorgt voor voldoende daglicht. Voor
het personeel is er een kantoor, een
slaapwacht/personeelskamer, een gro-
te cv ruimte en een grote wasruimte
voor wassen, drogen en strijken. Met
een opschuiftrap is het platdak te be
reiken. Achter het pand is een vrij-
staande bergruimte voor (brom-) fiet-
sen en opslag.
Het interieur is in lichte tinten gehou-
den. De overgordijnen zijn in verschil-
lende kleuren. "Ieder cliënt heeft zelf
de kleur en stoffering van hun eigen
appartement kunnen kiezen", zegt lo-
catiemanager David Heezen bij de
rondgang door het pand. De gemeen-
schappelijke ruimtes zijn verschillend
van kleur evenals de vloerbedekking.
Het meubilair heeft een 'eiken' kleur
en de verlichting geeft een rustig ef-
fect.
De Stichting Philadelphia Zorg is een
landelijke netwerkorganisatie voor
mensen die zorg en/of ondersteuning
nodig hebben. Ongeacht oorzaak, be
perking of leeftijd, zodat zij zo zelf-
standig mogelijk vorm en invulling
kunnen geven aan hun leven. Phila-
delphia wil naast mensen staan op ba-
sis van een christelijke levensvisie.

Op vrijdag 25 november is Strada
Sports begonnen met het geven
van lessen Nordic Walking onder
begeleiding van een gediplomeer-
de instructeur.

Nordic Walking is een nieuw en revo-
lutionair bewegingsconcept in de out-
door fitness wereld. Bij Nordic Wal-
king gebruikt men het bovenlichaam
en de armen op een soepele en gezon-
de manier, waardoor een hoger ener-
gieverbruik ontstaat dan bij gewoon
wandelen of joggen.
Toch wordt je lichaam minder zwaar
belast, waardoor de kans op blessures
kleiner is. Het is juist een goede activi-
teit om van blessures af te komen.
Nordic Walking is vergelijkbaar met
het klassieke langlauffen, echter met
iets kortere stokken. De Nordic Wal-
ker krijgt het unieke langlauf gevoel:
één met de natuur en in je eigen tem-
po genieten van de buitenlucht. Het li-
chaam wordt in zijn geheel gebruikt
en de bewegingen zijn rustig en in ba-
lans. Je zou kunnen zeggen: "Nordic
Walking zorgt voor een natuurlijke
balans tussen lichaam en geest".

WAAROM NORDIC WALKING?
• Nordic Walking kan door iedereen

beoefend worden, van 8 tot 80 jaar,
alleen of in groepsverband, in de la-
ge landenof in de bergen, op de weg,
in het bos of waar u wilt.

• Op een laag inspanningsniveau

geeft Nordic Walking grote fysieke
effecten.

• De stokken bieden goede steun en
stabiliteit, waardoor er 30% minder
belasting ontstaat op spieren en ge-
wrichten in de knieën en enkels.

• Ongeveer 600 spieren worden aan
het werk gezet. Dat is 90% van het
hele lichaam en dus beduidend
meer dan bij de meeste andere act i-
viteiten en sporten.

• Door de diagonaaltechniek stimu-
leert, mobiliseert en versterkt Nordic
Walking de spieren in de schouders,
nek, armen, buik, rug en de benen.

• Er wordt meer zuurstof door het li-
chaam gepompt en 46% meer ener-
gie verbruikt dan bij wandelen zon-
der stokken, joggen of hardlopen.

• De afbraak van stresshormonen
wordt bevorderd.

• Het uithoudingsvermogen, de kracht,
de beweeglijkheid en de coördinatie
worden getraind.

• Nordic Walking is ook een ideale
fitness activiteit voor mensen die
fysiek beperkt zijn.

• Bij Nordic Walking blijft er genoeg
tijd en adem over voor een gezellig
praatje met uw medewandelaars.

Strada Sports Vorden verzorgt samen
met Sport-inn Lochem Nordic Walking
cursussen! Heeft u interesse neem dan
contact op met Strada Sports Vorden
(0575) 55 40 91 of kom even langs op
de Burg. Galleestraat 67a.

Verlichting en verblinding
Gedurende het gehele najaar loopt
de campagne 'licht aan. Daar kun
je mee thuiskomen!' Zien en ge-
zien worden van fietsers is daarbij
het hoofdthema. Maar bij veilig
fietsen speelt de verlichting van au-
to's ook een rol.

FIETSERS: GEZIEN WORDEN
Fietsverlichting is van belang om ge
zien te worden. Dat geldt in de stad,
maar op buitenwegen is het natuurlijk
nog belangrijker dat die verlichting in
orde is. Er is daar vaak verder geen ver-
lichting en auto's rijden er harder. Op
die buitenwegen is het dus ook nog be-
langrijker dat achterreflector, de re
flecteren op de pedalen en de zij reflec-
tie van de wielen in orde zijn. Onder-
schat die reflectoren niet: op afstand
zijn ze in de koplampen van een auto
vaak nog eerder en beter te zien dan
het achterlicht. Zorg dus ook dat er

geen tas of jas voor die reflector hangt.

AUTO'S: NIET VERBLINDEN
Autoverlichting wordt steeds beter,
dat wil zeggen: feller. Lang niet alle
niet-automobilisten zijn daar even ge
lukkig mee. Automobilisten dimmen
op de buitenweg gewoonlijk wel voor
auto's die hun tegemoetkomen maar
soms niet voor een tegemoetkomende
fietser. Verblinding in het verkeer
wordt een nog groter probjeem met
de nieuwe Xenonlampen waarmee
sommige auto's zijn uitgerust. Dat
probleem is zo groot dat vanaf januari
2006 ook auto's waar later zulke ver-
lichting op is gemonteerd jian de
we regels moeten voldoen""
Xenonlampen moeten dan b.v. auto-
matische niveauregeling hebben, en
de auto moet koplampsproeiers heb-
ben om verblinding door strooilicht
uit vuile koplampen te voorkomen.

Rebo Groep - DVO stratenvolleybaltoernooi in Hengelo gestart
In Hengelo is zaterdag 26 novem-
ber het startsein gegeven voor het
jaarlijkse stratenvolleybaltoer-
nooi. Aan het toernooi in sporthal

-, De Kamp doen 84 teams mee. In de
klasse heren hebben zich 56 teams
ingeschreven en bij de dames 28
teams. Het volleybaltoernooi dat
voor de 29e keer wordt gehouden
werd geopend door wethouder Ab
Boers.

Boers, die wethouder Glasbergen ver-
ving, liet in zijn openingswoord we
ten dat de gemeente Bronckhorst
hecht aan sportbeoefening. Veel Hen-

- geloërs doen mee aan het toernooi.
"Het toernooi leeft in Hengelo en ver-
hoogd de leefbaarheid. Daar mag u
best trots op zijn", aldus Boers. Hij
vroeg een applaus voor alle vrijwilli-
gers die zich hiervoor inzetten.
De Rebo Groep is de nieuwe hoofd-
sponsor van het DVO stratenvolleybal-
toernooi. Het bedrijf heeft voor drie

•* jaar haar naam verbonden aan het
toernooi. Directielid Gerard Versteege
van Rebo Groep, ging in waar het be
drijf zich mee bezig houdt en wenste
iedereen een sportief en blessurevrij
volleybaltoernooi toe. De finales van
het toernooi zijn zaterdag 28 januari

- 2006. De stratenvolleybalcommissie
van DVO bestaat uit: Marjan Lubbers,
Gerda van Reen-Ilbrink, Renate Besse
link, Joris Roes, Johan Visschers en
Thijs Kiers. In het voorwoord van het
programmaboekje wil de commissie,

- die het toernooi organiseert, ook an-

deren in beeld brengen die het toer-
nooi mede tot een succes maken.
Voorheen was de Rabobank voor drie
jaar hoofdsponsor en wordt nogmaals
bedankt. De bekers worden gratis ter
beschikking gesteld door Köhler-Wis-
sink juwelier-opticien. De volleybal-
commissie is ook blij met de 'bordjes-
sponsors' en de EHBO bij de wedstrij-
den. Ook de sportkantine heeft een be
langrijke functie, vooral na de wed-
strijden.
Na het fanatieke spel op het veld is het
van groot belang dat onder genot van
een drankje de zaken weer in de juis-
te proporties teruggebracht kunnen
worden. Voorzitter Herman Gosselink
van DVO vermeld in zijn voorwoord
dat ook in de toekomst het toernooi
alleen is voor de inwoners van Henge
lo en Keijenborg, met de bijbehorende
buurtschappen. Ongeveer 800 perso-
nen zijn actief betrokken bij het toer-
nooi. Dat is ongeveer tien procent van
de inwoners van de voormalige ge
meente Hengelo. De organisatie is er
weer in geslaagd om met een sterke
planning van de wedstrijden een
spannende competitie op te zetten.
Met een groot aantal vrijwilligers lukt
het om iedereen veel sportief plezier
te verschaffen. De commissie moet
echter wel strikt de hand houden aan
regels voor deelname. Alleen op deze
basis is het mogelijk om alle wedstrij-
den regelmatig te laten verlopen en
het toernooi sportief te kunnen afslui-
ten. Rebo Groep is de nieuwe hoofd-
sponsor van het DVO stratenvolleybal-

Kerstmarkt in
"ut Reurlse Brook"

Op zaterdag 10 en zondag 11 de-
cember 2005 houd de familie Ban-
nink Hulshofweg 4 te Ruurlo voor
de derde keer een*mini kerstbeurs.

Zowel binnen als buiten zal alles weer
sfeervol worden verlicht en sfeervol
worden ingericht.
Net als in de voorgaande jaren zullen
er weer vele, kerstkransen, kerstbak-
jes, kersttafelstukken, kerstdecoratie
en grafstukken te bewonderen en te
koop zijn.
Ook kunt u er terecht voor materialen
om zelf uw kerststukken te maken.
Kom langs op 10 of 11 december 2005
bij Bannink aan de Hulshofweg, voor
mooie kerststukken, materialen, de
koffie of gewoon voor de gezelligheid.
Voor openingstijden zie de adverten-
tie elders in deze krant.

Met een opslag van wethouder Boers werd het toernooi geopend

toernooi. De Rebo Groep is een organi-
satie die zich bezig houdt met Make
laardij, Vastgoedmanagement, Ma-
nagement voor Verenigingen van Ei-
genaren en Verzekeringen/Hypothe
ken.
Er werken in totaal ruim vijftig en-
thousiaste en deskundige medewer-
kers bij de Rebo Groep met vestigin-
gen in Doetinchem, Laag Soeren
(hoofdkantoor), Deventer, Arnhem,
Veenendaal en Zwolle. Daarnaast be
schikt Rebo onder andere over actuele
specialistische software en een uitge

breid relatienetwerk om u optimaal
van dienst te kunnen zijn. De Rebo
Groep heeft onder haar personeel een
groot aantal sportieve werknemers.
Met name hardlopers en fietsers.
Daarom heeft de Rebo Groep de sport,
in al haar facetten, hoog in het vaan-
del staan evenals kwaliteit. Want dat
is de visie bij Rebo die de wensen van
de klant centraal stelt in haar dienst-
verlening.

Voor meer informatie:
www.rebogroep.nl
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Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax(0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

Drukkerij
UltqeverIJ

Weevers

Jansen „De Smid"

KOOPZONDAG
11 DECEMBER
van 1 1 .00 tot 1 7.00

Bleekstraat 1, Hengelo (Gld.) tel. 46 13 60

Le Magasin, Pda - en
NavigatieShop Vorden

Nu ook verhuur van
Navigatiesystemen
Benelux, Wintersport
en Europa Edities

www.lemagasin.nl

Tel. 0575-52 79 49

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Aannemersbedrijf

* Vuren panlat 0,35 per meter
* Vuren 5x7 cm 1,22 per meter

* Vloerplaat 10,00 per m2 Lid van

Hengelosestraat 61 • 7256 AB Keijenborg
Telefoon (0575) 46 15 15 / 06-51 220 150

Harmsen Vaksdïilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

HOME

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.haTmserivakschilders.nl

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Wist u dat u l 5 tot 20% kunt besparen
op uw schilderwerk in de winter?

Ruurlo
Esselenbroek 26

Leuke starterswoning met
nieuwe badkamer en keuken.
Vr.prijs € 186.000,- k.k.

Ruurlo
Garvelinkkampweg 35
Vrijstaande SEMI-bungalow

met slaap- badk. op bg.

Vr.prijs €318.000,- k.k.

Vorden
Weppel 2

Royale vrijst. woning met uit-
zicht over grote vijver.

Vr.prijs € 424.500,- k.k.

Ruurlo
Wilhelminalaan 35

Vrijst. woning met aanbouw,
geschikt voor atelier/kantoor.

Vr.prijs € 298.000,- k.k.

Ruurlo
Haarskamp 45

Royale vrijst. luxe afgewerkte
woning met fraaie tuin.

Vr.prijs € 519.000,- k.k.

Ruurlo
W. Alexanderlaan 3O

Royale uitgebouwde helft van
dubbel met vrij uitzicht.

Vr.prijs € 298.000,- k.k.

Ruurlo
Podzollaan 13

Zeer royale rietgedekte vrijst.
luxe afgewerkte woning.

Vr.prijs € 474.500,- k.k.

Ruurlo
IMauritslaan 1O

Tussenwoning met berging
v.v. kunststof kozijnen.

Vr.prijs € 179.000,- k.k.

Ruurlo
Dorpsstraat 25a

Karakteristiek halfvrijstaand
woonhuis in centrum.

Vr.prijs € 209.000,- k.k.

Barchem
Beukenlaan 9

Royale starterswoning tegen
de bosrand gelegen.

Vr.prijs € 181.500,- k.k.

Ruurlo
Beatrixlaan 2

Halfvrijst. woning met garage
nabij scholen en centrum.

Vr.prijs € 219.000,- k.k.

Ruurlo
Leeuwerikstraat 1

Vrijst. sfeervolle grondig gere
nov. woning nabij centrum.
Vr.prijs € 279.000,- k.k.

Ruurlo
Borculoseweg 14

Kantoorpand (± 80 m2) nabij
centrum vold. park.gel.heid.

Huur€ 13.200,- p.jr.

Ruurlo
B.v.T.v. Seroosk.weg 39
Speelse helft van dubbel na-

bij bosrijke omgeving
Vr.prijs € 337.500,- k.k.

NVM
(RMT

Gerard Wesselink

Makelaardij

Kom voor het complete aanbod gerust ons kantoor
eens binnenlopen! Of kijk op onze homepage!

Tel. 0573-454027 Fax 0573-453825
Email: info@gerardwesselink.nl

Homepage: www.gerardwesselink.nl



Kerstsferen bij Kok Bloemenservice
Kerstshow op 9 en W december

Zondag 11 december
Kerstzang in de Hengelose Willibrorduskerk

De donkere dagen zijn gekomen en de eerste sneeuw is gevallen. Sint is
zijn spullen aan het pakken om weer terug te keren naar Spanje. Dus het
kerst gevoel komt er weer aan.

Kok Bloemenservice heeft hier uiter-
aard op ingespeeld en heeft haar win-
kel de afgelopen weken weer volledig
omgebouwd in gezellige kerstsferen.
Dit alles is natuurlijk nu al te bewon-
deren, maar op vrijdag 9 en zaterdag
10 december a.s. geven zij een leuke
kerstshow, genaamd: "Kerst bij Kok".
Dit unieke gebeuren vindt alweer voor
de 5e keer plaats. De nieuwste kerst ar-
tikelen zijn binnen gekomen en op
een leuke manier geëtaleerd. Dit zijn

niet alleen kerststukken, bloemen en
planten, maar ook allerlei cadeau arti-
kelen, potten en interieur benodigd-
heden die met kerst te maken hebben.
Er zullen doorlopend verschillende
kerst bloemschik demonstratie wor-
den geven door de medewerksters,
waar u uiteraard allerlei tips kunt op-
doen en vragen kunt stellen over de
verschillende technieken. Uiteraard
kan het hele gezin meekomen, want
op vrijdagavond zullen de midwinter-

hoorn blazers hun klanken weer laten
horen vanaf 18.00 uur. En voor de
kleintjes is er zaterdag om 11.00,13.00
en 15.00 uur een verhalenvertelster
aanwezig, die op een leuke wijze
mooie kerstverhalen voor gaat lezen.
Voor het inwendige van de mens is
ook gezorgd, want de koffie, choco-
melk en glühwein staan natuurlijk
warm.

De kerstshow is op vrijdag 9 december
van 16.00 tot 21.00 uur en op 10 de-
cember van 10.00 tot 16.00 uur. Wij
zien u dan graag terug. Zie ook de
advertentie elders in deze krant.

Kunstenaars uitAbchazië tonen hun werk

Expositie 'Schilderijen en beelden'
in gemeentehuis Bronckhorst

In de hal van het gemeentehuis van
Bronckhorst in Hengelo is tot 20 ja-
nuari 2006 een expositie 'Schilde-
rijen en beelden' te zien van Man-
na Tamliani en Samuel /adikian.
Maandag 28 november werd de ex-
positie onder grote belangstelling
geopend door wethouder Peter
Glasbergen.

Marina Tamliani komt uit Steenderen
en Samuel Zadikian uit Vorden. Beide

kunstenaars komen van oorsprong uit
Abchazië een afgescheiden deelstaat
van Georgië en zijn enkele jaren gele-
den naar Nederland gevlucht. Marina
is in 1998 samen met haar man en vijf
kinderen in Nederland komen wonen.
Van haar werk zijn achttien schilderij-
en en vier beelden te zien. Samuel
woont sinds één jaar met zijn vrouw
en kind in Vorden. Daarvoor woonde
hij vier jaar in Rotterdam. Hij is in
1994 naar Nederland gekomen. Van

hem zijn twaalf schilderijen te bewon-
deren. Op de expositie zijn beeld-
houwwerken, houtsnedes, landschap-
pen, stillevens en portretten te zien.
De tentoongestelde werkstukken van
beide kunstenaars zijn ook te koop. De
expositie is geopend op werkdagen.
De expositie is een initiatief van
Vluchtelingenwerk Oost-Gelderland'
in samenwerking met de gemeente
Bronckhorst en het Kleurenpalet Ach-
terhoek.

Op weg naar Kerstmis wordt op
zondag 11 december in Hengelo bij
de Welkoop een sfeervolle winter-
fair gehouden en zijn winkels in de
buurt hiervan geopend.

De Willibrorduskerk wil hier graag bij
aansluiten en heeft deze zondagmid-
dag haar deuren gastvrij geopend om
met muziek en zang de sfeer van
Kerstmis te laten doorklinken.

Vanaf 13.00 uur zullen Ceciel en Lies-
beth Hilderink met piano en dwars-
fluit, afgewisseld met zang, de eerste
kerstklanken laten klinken. Daarna,
om 14.00 uur zal een vrijwilligerskoor
de parochie met begeleiding op de pi-
ano van Florence Kievits kerstliederen

ten gehore brengen waarbij van harte
kan worden meegezongen. Om 15.00
uur zal het dames- en herenkoor van
de Willibrordparochie onder leiding
van dirigent Jan Idink en pianobege-
leiding van Rob Mullink de muzikale
middag voortzetten. Tenslotte zal om
ongeveer 15.30 uur de Vocal Group Ei-
genwijs deze "Kerstmiddag" afsluiten
met het ten gehore brengen van enige
Kerst-carols.

Naast shoppen en kijken in het dorp
zal het zeker de moeite waard zijn een
bezoek te brengen aan de sfeervol ver-
lichte Willibrorduskerk, waar de kerst-
stal in aanbouw is en kerstklanken de
voorbereiding op weg naar Kerstmis
begeleiden.

Verkeersveiligheid Verbeteren en plannen voor
Nieuwe afdeling 3VO in gemeente Bronckhorst
In aansluiting op het reeds eerder
verschenen persbericht om de ver-
keersveiligheid in de gemeente
Bronckhorst te verbeteren en de
plannen om in de gemeente een
nieuwe afdeling 3VO op te starten,
blijkt dat slechts een gering aantal
mensen op dit artikel heeft gerea-
geerd.

Door te reageren hebben deze men-
sen blijk gegeven verkeersveiligheid
belangrijk te vinden; als inwoner van
Bronckhorst, als verkeersouder, als
deskundige werkzaam in het vakge-
bied of anderszins.
Zou het niet mooi zijn als er meer re-
acties binnen kwamen zodat een suc-
cesvolle start gemaakt kan worden
met een nieuwe 3VO afdeling voor de
gehele gemeente Bronckhorst?

In de gemeente vinden al allerlei acti-
viteiten plaats, die door vrijwilligers
worden uitgevoerd. Verkeersouders
dragen bij aan het verkeersveiligheids-
beleid door zich in te zetten voor de
verkeersveiligheid rondom de school
en dat is heel goed. Op praktisch alle
basisscholen wordt, dankzij de inzet
van vrijwilligers, het verkeersexamen
afgenomen. Ook worden jaarlijks met
medewerking van 3VO Senioren-ritten
voor ouderen georganiseerd.

Wij willen toch allemaal minder ver-
keersongevallen, minder slachtoffers
en iedereen, van jong tot oud, met een
veilig gevoel over straat? Helaas is dit
in werkelijkheid (nog) niet het geval,
ledere dag weer zijn er doden en ge
wonden te betreuren. Elk ongeval
brengt onbeschrijfelijk veel leed met
zich mee.

Des te meer reden om actie te onder-
nemen. Verkeersveiligheid is echter
niet alleen de verantwoordelijkheid

van de overheid, maar van de gehele
samenleving. Verkeer is mensenwerk,
verkeers(on)veiligheid echter ook! De
verkeersveiligheidsorganisatie 3VO is
de vereniging die zich sterk maakt
voor verkeersveiligheid. 3VO Bronck-
horst is een belangrijke gesprekspart-
ner voor de gemeente en geeft samen
met de gemeente vorm aan de ver-
keersveiligheid.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Wil-
len we de gemeente Bronckhorst daad-
werkelijk verkeersveiliger maken, dan
is uw bijdrage onmisbaar. U hebt im-
mers contacten met mensen; dankzij
deze 'voelsprieten' weet u wat er leeft
in de samenleving.

MEEPRATEN-MEEDENKEN-
MEEDOEN!
Graag willen wij de mensen die nog
niet gereageerd hebben en mogelijk
toch interesse hebben uitnodigen voor
een voorlichtings bijeenkomst op:

Donderdag 15 december 2005 om
20.00 uur in hotel Leemreis. SpaMvivH
40 Hengelo gld.

Tijdens deze bijeenkomst wordt u na-
der geïnformeerd over wat u voor 3VO
Bronckhorst zou kunnen betekenen
en uiteraard wat 3VO Bronckhorst
voor u zou kunnen betekenen. U krijgt
natuurlijk volop de gelegenheid te rea-
geren op deze suggesties.
Het doel is om samen een praktische
invulling te geven aan datgene wat we
willen;

Minder ongevallen, minder leed
en meer veiligheid in het verkeer!

Bent u verhinderd en wilt u vrijblij-
vend informatie? Neem dan contact
op met: Dhr. E. Steentjes, tel. (0314)
62 21 26.

Welkoop gaat samenwerking aan met Radio 538:

Vuurwerkdemonstratie in Vorden
De Welkoopwinkels in de Achter-
hoek houden op maandag 12 de-
cember om 19.30 uur een grote
vuurwerkdemonstratie in Vorden.
Deze vindt plaats op de weide voor
kasteel Vorden, op de hoek van de
Horsterkamp en de Ruurloseweg.
De show is groter opgezet dan an-
dere jaren met zelfs een DJ van Ra-
dio 538.

De Welkoopwinkels in deze regio ge-
ven al enkele jaren achter elkaar grote
vuurwerkdemonstraties zodat het pu-
bliek van tevoren kan zien wat het
nieuwe assortiment is. De meeste van
deze shows werden gehouden in Vor-
den. Gezien het succes van deze de-
monstraties heeft de Welkoop beslo-
ten om ook op andere plaatsen in het
land dergelijke activiteiten te organise-
ren. Dit jaar zijn er op maar liefst zes-
tien locaties verspreid over het land zo-
genoemde vuurwerkparty's waarbij
op vier locaties een bekende DJ van Ra-
dio 538 het evenement aan elkaar zal
praten en voorzien van muziek. Vor-

den is één van deze vier toplocaties. DJ
Riek vanVelthuyzen komt naar Vorden
en begint vanaf 19.00 uur te draaien.
De vuurwerkdemonstratie in Vorden
is gratis toegankelijk. Voorafgaand aan
de show worden er bestelformulieren
uitgedeeld. In de voorverkoop kunnen
klanten tot ruim dertig euro aan gra-
tis siervuurwerk ontvangen, afhanke-
lijk van de grootte van de bestelling.
Ook ontvangt men bij bestellingen bo-
ven de vijftig euro een gratis bezem.
Deze actie is bedacht na overleg met
de organisatie Consument en Veilig-
heid. Welkoop moedigt hiermee haar
klanten aan de vuurwerkresten na de
jaarwisseling direct op te ruimen. De
bestelformulieren kunnen tot zater-
dag 24 december worden ingeleverd.
Ook bestaat er de mogelijkheid om via
internet te bestellen: www.next-gene-
ration.nl. Op deze site staan ook veilig-
heidstips en informatie over de de-
monstraties. Tenslotte kunnen er in de
laatste week van december in de uit-
zendingen van Radio 538 gratis vuur-
werkpakketten worden gewonnen.



Yvonne Beltman werkt in haar massagepraktijk
Ybron als holistisch massagetherapeut

Nieuws vanuit de Kerstboom

Yvonne Beltman runt al een aantal jaren haar massagepraktijk Ybron
in Ruurlo. De 45-jarige Ruurlose is gediplomeerd holistisch massage-
therapeut. Ze volgde haar 4 jarige HBO - opleiding bij Holos, Academie
voor holistische massagetherapie in Utrecht.

Holistisch wil zeggen dat je lichaam
en geest als een geheel ziet, die in we-
zen hetzelfde uitdrukken. Volgens
Yvonne Beltman zijn lichamelijke
klachten dan ook geen toevallige ge-
breken van een kapot apparaat.
"Klachten of spanningen zie ik niet als
op zichzelf staande verschijnselen,
pi ; i ; i r als sjgnalen van je lichaam, er
zit een betekenis achter. De oorzaken
van de klachten of spanningen kun-
nen heel divers zijn. Bijvoorbeeld een
verantwoordelijke functie, hoge werk-
druk, onbalans tussen inspanning en
ontspanning, dagelijkse zorgen, of
hoe we onze emoties verwerken.
Ofwel de wisselwerking tussen menta-
le-, sociale- en emotionele aspecten in
ons. In mijn vak als holistisch masseur
werk ik dus met de klacht, gebruik de
klacht of spanning juist als ingang,
om eens stil te staan ofwel te voelen
wat je het je te vertellen heeft. Welke
rol speelt het in ons leven? Waarin be-
lemmert het ons? Waartoe nodigt het
ons uit, welke raad tracht het ons te
geven? Een klacht vraagt om aan-
dacht. Om achter zijn eigen waarheid
te komen, zal ieder mens zelf op on-
derzoek moeten uitgaan. In dat proces

kan massage een belangrijke rol spe-
len", zo verklaart Yvonne. De intentie
van een holostisch-masseur is dus heel
anders dan bij de traditionele massa-
ge. Deze is niet gericht op het bestrij-
den van spanning, maar op het aan-
dachtig laten voelen ervan. Yvonne:
"In mijn werk als holistische masseur
begeleid ik de cliënt bij wat deze er-
vaart en voelt tijdens de massage en
sta stil bij bewustwording van de
klacht. Pas als de klacht gezien, erkent
en verwerkt is, vermindert de klacht
of verdwijnt zelfs geheel. Bij haar be-
handelingen wordt er ook aandacht
besteed aan lichaamshouding in com-
binatie met oefeningen voor de adem-
haling, ontspanning en lichaamsbe
wustzijn.

PIJNVERLICHTING
Naast het gegeven dat massage het be-
wustwordingsproces kan ondersteu-
nen nodigt massage het lichaam uit
om spanning en pijn los te laten en
een natuurlijk genezingsproces in
gang te zetten. De werking van het ze-
nuwstelsel wordt gestimuleerd waar-
door de totale gezondheidstoestand
verbetert. Massage kan dus heel ont-

spannend en verkwikkend zijn. Iets
dat de energie weer laat stromen. Het
is een moment van rust en stilstaan bij
jezelf, waardoor je contact kunt ma-
ken met je gevoel. "Je kunt van de mas-
sage genieten, je er aan overgeven en
jezelf weer opladen met nieuwe ener-
gie. Massage heeft dus ook een preven-
tief karakter, tenslotte is voorkomen
beter als genezen", aldus de Ruurlose.

BEHANDELING
Naar de mening van Yvonne kan ieder-
een baat hebben bij deze behandeling.
"Massage heeft voor jong en oud een
helende werking en stimuleert de al-
gehele vitaliteit.
De behandelingen van Yvonne Belt-
man kunnen dus ondersteunend zijn
bij stressgelateerde klachten, zoals
chronische pijnklachten en vermoeid-
heid, rug-, nek- en schouderklachten,
slapeloosheid, angstgevoelens.

Daarnaast kan massage ontspannend
werken tijdens een zwangerschap en
voor mensen die preventief met hun
lichaam bezig zijn en bewust voor ont-
spanning kiezen. Yvonne Beltman
werkt uitsluitend op afspraak. Voor
meer informatie of het maken van een
afspraak kan men contact opnemen
met massagepraktijk Ybron, Henri
Dunantlaan 12, 7261 BX Ruurlo, tel.
(0573) 45 40 30.

Kwekerij Hedera

Op bovenstaande foto staat Henk Bar-
geman voor zijn nieuwe verkoopruim-
te aan de Strodijk. Afgelopen april
kocht hij de voormalige kiosk van de
plaatselijke VW. Dit gebouw gaat de

komende weken dienst doen als ruim-
te voor de verkoop van allerlei aanver-
wante artikelen die op de kerst betrek-
king hebben en die men bijvoorbeeld
kan gebruiken bij het maken van

kerstbakjes en dergelijke. Trouwens de
gehele kwekerij 'Hedera' staat in het
teken van de naderende kerst. Met na-
me veel aandacht voor takken die juist
in deze decembermaand op de graven
worden gelegd. 'Dat wordt aan het
eind van het jaar meer en meer ge
daan, voor ons betekent het één van
de best verkochte producten tijdens
deze feestmaand', zo zegt Henk Barge
man.

Kwekerij 'Hedera' verkoopt verder veel
artikelen, zoals kerstballen, wandstuk-
ken en dergelijke. Henk Bargeman is
tevens specialist wanneer het gaat om
de verkoop van hagen zoals bijvoor-
beeld coniferen, buxes, beukenheggen
etc. Wat betreft het prijsniveau van
zijn artikelen zegt Henk Bargeman: '
We zitten hier met ons bedrijf aan de
Strodijk en niet aan de P.C. Hooft-
straat'! Woensdag 7 december begint
de voorverkoop in zijn kwekerij. Vanaf
die dag tot aan de kerst, kan men ze
ven dagen in de week, tot s' avonds
20.00 uur bij kwekerij 'Hedera' te
recht. Zie advertentie in dit blad.

Vanaf 6 december wordt er door de
Vordense ondernemers en bad-
mintonvereniging weer hard ge-
werkt om Vorden in kerstsfeer te
brengen.

Er komen weer ruim 200 bomen in
hét dorp te staan die in de loop van de
week aan het branden worden ge-
bracht door Badmintonver Flash. Ook
zal er weer een grote boom neergezet
worden en zal de Fa. Barendsen hun

kerstklok weer naar het hartje van
Vorden transporteren. Tot 31 decem-
ber kunnen we dan gaan genieten van
een prachtig, mooi en sfeervol dorp.

Wel doen we een vriendelijke oproep
naar alle inwoners van Vorden: Laten
we ervoor zorgen dat er geen vernie-
lingen aan de bomen plaats vinden,
zodat we ook de aankomende jaren
kunnen blijven genieten van deze
unieke kerstsfeer in ons mooie dorp!

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB

Uitslagen maandagavond 28 nov.
Groep A: l Dhr. G. Hoftijzer/Mw. D.
Hoftijzer 57,6%; 2 Dhr. A. Vruggink/
Mw. K. Vruggink 54,2%; 3 Mw. G. Hul-
leman/Mw. H. van Druten 51,9

Groep B: l Mw. R. den Ambtman/M w.
R. Thalen 63,6%; 2 Dhr. G. Oldenhave/
Mw. J. Oldenhave 54,9%; 3 Dhr. T. Meij-
erink/Mw. L. Meijerink 54,6%

Groep C: l Mw. I. van Alphen/Mw. W.
Warnaar 67,2%; 2 Mw. H. Westerhol/
Mw. H. Veenhuis 60,9%; 3 Dhr. B. Klein
Gunnewiek/Dhr. G. Gille 55,7%

Woensdagmiddag 30 nov:
Groep A: l Dhr. J. Post/Dhr. A. Vrug-
gink 62,71%; 2 Mw. G. Rossel/Dhr. D.
Wijers 58,54%; 3 Mw. K. Vruggink/Mw.
D. Hoftijzer 55,21%

Groep B: l Mw. L. Lamers / Dhr. H. Kip
64,38%; 2 Mw. C. v.d. Stouwe / Mw. T.
Velde 54,69%; 3 Dhr. J. Wechgelaer /
Dhr. G. Gille 51,46%.

IVN publiekswandeling
IVN afd. Noord-Midden Achterhoek
organiseert op 11 december een
wandeling op landgoed Vorden en
omgeving. De wandeling begint
om 14.00 uur vanaf de parkeer-
plaats van Kasteel Vorden . Het
wordt een wandeling waarbij flink
wordt doorgestapt om ook bij win-
terse temperaturen lekker warm te
blijven.

Omdat op Kasteel Vorden een Christ-
mas fair gehouden wordt is het niet
mogelijk om op de parkeerplaats van
het kasteel te parkeren .Men kan het
beste in de nabije omgeving een par-
keerplaats zoeken.,b.v. aan de Bleek
een zijweg van de Horsterkamp tegen-
over de inrit naar Kasteel Vorden.
Inlichtingen bij Joke te Velthuis, tel.
(0575) 55 18 13.

Shellstation Groot Jebbink palet uit

Fam. Engelbertink uit Ruurlo en
Bram en Fleur Houwen uit Vorden
zijn de gelukkige eigenaars gewor-
den van een radiografisch bestuur-
bare Ferrari-Fl wagen.

De trekking van deze Shell V-Power
aktie vond plaats op maandag 28

november jl. De trekking is verricht
door een blije Vera Nagel (zij had net
die dag een huis gekocht.)

Er zijn nog 2 trekkingen op 12 en 30
december, dus ook u kunt nog mee
doen aan de Shell V-Power aktie.

Jubileum veldrit 'Achtkastelenrijders'
De Vordense Rijwiel en Toerclub
'De Achtkastelenrijders' organi-
seert zondag 11 december voor het
25e jaar een veldrit in deze laatste
maand van het jaar.

Deze jubileum- veld toertocht staat op
de kalender van de Nederlandse Toer
Fiets Unie (NTFU) maar ook fietsers die
geen lid zijn van een wielervereniging
zijn welkom. De start is tussen 8.30 en
10.00 uur bij de accommodatie van de
voetbalvereniging Vorden aan de Ou-
de Zutphenseweg 11. De routes voeren
de deelnemers via Warken, Waliën,
Galgengoor en het Grote Veld weer te
rug naar het startpunt. Er kan geko-
zen worden uit twee afstanden t.w. 25
kilometer of 45 kilometer.

De routes lopen grotendeels via bospa-
den en zandwegen en om weer even

op adem te komen, ook over enkele
harde wegen. In goed overleg met bos-
en landgoedeigenaren is het een
prachtige route geworden, zo meldt
de organisatie. Bij de controlepost
worden een drankje, warme bouillon
en de traditionele gehaktballetjes ver-
strekt. In de bossen rondom Vorden
zal bovendien op deze zondag de mid-
winterhoorn klinken. Om deze jubile-
umtocht wat extra glans te geven
wordt er onder de deelnemers een
kleine verloting gehouden. De start-
kaart is tevens het lotnummer. De prij-
zen kunnen na afloop bij de inschrijf1

tafel worden afgehaald. Leden van de
NFTU betalen voor deze rit het gebrui-
kelijke tarief, niet leden betalen één
euro meer in verband met de dagver-
zekering. Voor nadere informatie kan
men bellen 0575 - 553586 of de site
www.VRTCVorden.nl bezoeken.
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Kerstmarkt in Zelhem

Met ingang van 29 november is de Schildersoordschool in Zelhem nog vei-
liger geworden dan het al was, want op die dag zijn alle leerlingen van
groep 8 geslaagd voor hun EHBO-examen en hebben het felbegeerde jeugd-
diploma in ontvangst mogen nemen.

Maandenlang hebben zij onder de
bezielende leiding van vrijwilligers
van het Rode Kruis, afdeling

Zelhem/Halle geoefend in het goed
uitvoeren van allerlei EHBO technie-
ken. En met succes!! Met rode wan-

gen van inspanning en warmte
namen de jongens en meisjes, in
aanwezigheid van de hele school,
hun diploma in ontvangst uit han-
den van mevr. Diny Luimes.
De vrijwilligers van het Rode Kruis
zetten zich geheel belangeloos in
om de Zelhemse jeugd de EHBO
technieken

Vierseizoenen
wandeling

Op zondag 18 december wordt de
'Winter' wandeling gelopen. Elk sei-
zoen is het dezelfde wandeling om
de veranderingen en de aanpassing
van de natuur aan de seizoenen te
ervaren.
IVN-gidsen staan voor u klaar om u
tijdens de wandeling uitleg en infor-
matie te geven. De IVN-wandelingen
zijn gratis maar er mag een kleine
bijdrage voor het IVN-werk gegeven
worden.
De wandeling begint om 14.00 uur
op de brug voor het" kasteel
'Slangenburg' aan de Kasteellaan 6
Doetinchem en duurt ongeveer twee
uur.
Voor vragen of nadere informatie
kunt u bellen met mevr. Gerrie Til,
tel. 0314-625536 of mevr. Fenny
Lammers, tel. 0314-345028.

Opening
Barthlehiembrug

IJsvereniging Zelhem vergaderde
donderdag 24 november in sportca-
fé Halfweg. Na het vlot verlopen
huishoudelijk deel van de algemene
ledenvergadering gingen de leden
naar buiten met de sponsoren om de
nieuwe brug te openen. Mevr. Jansen
(eigenaar ijsbaan) knipte een rood-
wit-blauw lint door en betrad als
eerste de 'Bartlehiembrug'.

Ze kreeg voor deze daad een fraai
boeket bloemen aangeboden.
Midden op de brug verwijderde
Rabo-directeur, dhr. D. Sein, een
doek van een bord met de tekst
'Rabobrug' waarmee aangegeven
wordt dat de bank hoofdsponsor is
van het door dhr. E. Lüning gemaak-
te ontwerp.
Daarna ging het hele gezelschap
over de brug om de verfbeurt van de

schaapskooi van binnen en van bui-
ten te bewonderen. De schildersvak-
opleiding kreeg complimenten van
de voorzitter van de ijsvereniging.
Ook alle andere sponsoren kregen,
onder het genot van warme punch
een bekend drankje uit de koek en
zopie historie van deze baan, een
dikke pluim.
Hoogtepunt was het moment waar-
op het echtpaar Jansen het woord
vroeg.
Ze hadden de 10-jarige gebruikers-
overeenkomst éénzijdig opengebro-
ken om er ter plekke 15 jaar van te
maken. Dat was een grote verrassing
voor de ijsvereniging en het initia-
tief werd met ovationeel applaus
ontvangen.

Het slot van deze geanimeerde hap-
pening was in het speciaal voor deze
gelegenheid opengestelde café.
Iedereen vond het tijd worden dat
het hard en lang gaat vriezen.

Rabobank steunt ouderenbond
Rabobank Graafschap-
Midden vindt het erg
belangrijk dat ook men-
sen die niet in het compu-
tertijdperk zijn opge-
groeid kennismaken met
de computer en het inter-
net.
Daarom organiseert Rabo-
bank Graafschap-Midden
in Doesburg, Doetinchem
en Wehl computer-cursus-
sen voor 50+'ers in samen-
werking met Seniorweb.
En ook in Zelhem steunt
de Rabobank het compute-
ronderwijs aan ouderen
door middel van financië-
le steun en het beschik-
baar stellen van compu-
ters.
Op de foto ziet u Dick
Sein, directeur Particulie-
ren van Rabobank Graaf-
schap-Midden, tijdens de
certificaatuitreiking aan
één van de cursisten van
de computercursus van
ANBO Zelhem.

Ook dit jaar organiseert de onderne-
mersvereniging OVZ weer een gezel-
lige kerstmarkt, evenals vorig jaar
op de sfeervolle kerstlocatie bij de
Lambertikerk en in het centrum van
Zelhem. De kerstmarkt wordt
gehouden op vrijdag 9 december
van 14.00 tot 20.00 uur. Diverse

ondernemers zijn weer aanwezig
met kerstartikelen, kerstbomen,
oliebollen, glühwein en vele andere
artikelen. Tevens is er een kinder-
vrijmarkt (deelname gratis). Ook zal
de Kerstman aanwezig zijn. Bij hem
kunnen de kinderen de kleurplaat
inleveren die via de basisscholen,
supermarkten en de fa. Blokker ver-
spreid worden. In ruil hiervoor krij-
gen ze een attentie van de Kerstman.
Om de sfeer te verhogen zullen er
midwinterhoorns aanwezig zijn en
is er een optreden van het Chr.
Mannenkoor Zelhem onder leiding
van dhr. H. Peppelman. Ook de kerk
is tijdens de kerstmarkt geopend
voor publiek.
Al met al een goede reden om op
vrijdag 9 december een bezoekje te
brengen aan deze sfeervolle gezelli-
ge kerstmarkt van Zelhem.

'Festival of Lessons
and Carols'

in Zelhem en Vorden
Op 17 december vanaf 19.30 uur in
de Dorpskerk in Vorden en op zon-
dag 18 december vanaf 17.00 uur in
de Lambertikerk te Zelhem, wordt,
als afsluiting van de serie Advents-
vespers, het feestelijke 'Festival of
Lessons and Carols' uitgevoerd door
de Lamberticantorij van de Pro-
testantse Gemeente Zelhem onder
leiding van Wilbert Berendsen.

Er zullen prachtige Engelstalige
Chrismas Carols uitgevoerd worden,
afgewisseld met samenzang en met
bijpassende lezingen uit de Nieuwe
Bijbelvertaling. De lezingen gaan
over de weg die God met de mensen
gaat: vanaf de Schepping tot en met
de geboorte van Christus.
Het 'Festival of Lessons and Carols'
gaat terug op een negentiende-
eeuwse Engelse traditie, die tot op
de dag van vandaag in veel Engelse
kerken en kathedralen bestaat.
Bekende carols die zullen worden
uitgevoerd zijn 'Away in a manger',
'Gabriel's Message', 'Once in royal
David's city' en het schitterende 'In
the bleak midwinter' in de versie
van Harold Darke. Daarnaast klin-
ken ook enkele minder bekende
maar zeker niet minder fraaie carols
als 'Sir Christmas', 'Resonemus
Laudibus' en 'A Boy was born'.

De vaak spetterende orgelpartijen
en de begeleiding van de samen-
zang zijn in handen van Mirjam
Berendsen-van der Meulen, orga-
niste van de Dorpskerk te Vorden.
Nadere informatie over het concert
kunt u vinden op de website
www.lambertikerk.nl.

Kerstfeest voor alle
ouderen in Zelhem

De Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen 'Vrouwen van nu' a£l Zelhem
nodigt alle oudere inwoners van
Zelhem uit om samen met hen
Kerstfeest te vieren op dinsdag 20
december vanaf 19.30 uur in zalen-
centrum 't Witte Paard, Ruurlose-
weg l te Zelhem.
Als u niet op eigen gelegenheid kun-
nen komen, dan kunt u contact op
met mevr. Bergevoets, tel. 0314-
623068 of met mevr. Doornink, tel.
0314-622967. Zij helpen u graag het
vervoer te regelen.

Missing link in 'de Groes'

Zaterdag 10 december speelt de
band 'Missing Link' in eetcafé 'de
Groes. Het optreden begint om
22.00 uur en de toegang is gratis.

Missing Link is een enthousiaste
band die al enige jaren aan de weg
timmert. De band wil van elk optre-
den een feest maken voor het
publiek en heeft daar ook zelf zicht-

baar lol in. Er wordt vaak opgetre-
den in bars en cafés, maar ook tij-
dens tentfeesten zijn ze een graag
geziene gast.
Het repertoire bestaat uit covers van
populaire rocksongs en Nederlands-
talige pop met nummers van onder
andere Anouk, Earring, Robbie
Williams, Direct, No Doubt en de
Dijk.



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

t' Pedicure praktijkc

S Gerry Wisselink (j
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j Kadobon voor pedicuren j
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Voor informatie

en/of afspraak

tel .(0575)467338

t Sarinkdijk 4, Varssel Hengelo (
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Weekblad Contact

blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met

verschillende edities in

de gemeente Bronckhorst.

\RelaxfGuteuils voor jong en oud
NAAST EEN INDRUKWEKKEND MEUBELASSORTIMENT HEEFT HELMINK EEN RUIME COLLECTIE RELAXFAUTEUILS
VOOR UNIEK ZITCOMFORT OP MAAT. MET VERSTELBARE RUG/ZITTING, ZIT- OF FAUTEUILLIFT OF HOOG/LAAG
INSTELLING. IN ZOWEL IN KLASSIEK ALS MODERN. ALLE MODELLEN ZIJN LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN STOF
OF LEER EN MET DIVERSE MASSAGEPROGRAMMA'S. EN U KUNT KIEZEN TUSSEN ELEKTRISCHE OF HAND-
BEDIENING. KOM EENS VRIJBLIJVEND PROEFZITTEN IN ONZE TOONZALEN OF BIJ U THUIS!

M l N K M

> fc/y Helmink Morden!
Zondag 11 december open van 12.00 - 77.00 uur

Verstelbare
ergonomische
fauteuil in leder

735.-

Fauteuil
In div. stoffen

In leder, verstelbaar

735.-

770.-

HELMINK
meubelen VO R D E N

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-557514

H U I

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l
Kapelweg 14 • 7233 SC Vkrakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Bij besteding van € 15.- aan o.a.

bakprodukten, scharrelvlees enz.

krijgt u 6 scharreleieren GRATIS

heerlijk voor b.v. uw kerstbrunch

Ook kunnen wij voor elk budget een

kerstpakket samenstellen

KERSTBOMEN
De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 Hengelo (Gld.) Tel: 06-53362300 of 0575-462892

E-mail heesterhof@hotmail.com website www.deheesterhof.nl

Vanaf 3 december zijn de openingstijden

ma. t/m vr. 13.00-17.00 uur za. gehele dag of op afspraak

De NORDMANN boom uit Denemarken
Abies Koreana Abies Picea Omorika
Kom uitzoeken hij wordt in overleg gratis thuisbezorgd

BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

EEN KEUKEN KIES JE MET ZORG, JE WILT ER IMMERS JAREN PLEZIER VAN

HEBBEN. WlJ BEGRIJPEN DIT ALS GEEN ANDER. IN ONZE SHOWROOM

VINDT U EEN RUIME VARIATIE IN STIJLEN EN PRIJSKLASSEN.

ONZE ADVISEURS MAKEN GRAAG EEN PERFECT PASSEND ONTWERP NAAR UW

WENSEN. ONZE MONTEURS ZORGEN VOOR HET VAKKUNDIG PLAATSEN

EN...NATUURLIJK WERKEN WIJ ZONDER AANBETALING!

Keukens Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 lnternetwww.bruggink-bv.nl

* WINTER
KORTING
€25,- PER MAN/DAG

Is uw woning binnenshuis ook weer toe aan een
frisse en nieuwe uitstraling? Vanwege onderhoud
of omdat u gewoon zin heeft in een andere
kleur of nieuw behang? Oan bent u bij ons aan
het goede adres. Wij zorgen ervoor dat het
schilderwerk er netjes en verzorgd uit komt te zien.

De winterkorting geldt in de periode van 21 november 2005 t/m
17 maart 2006. Voor bedrijven is de korting €12,50 per man/dag

antoon snelder
schildersbedrijf

Antoon Sncldor BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 47? 107

www.anloonsnelder.nl

KESEKVFEK VROEGT1JVIG VOOK

vanaf 14.00 uur

3-gangen keuzemenu van onze

h^^^elkcLo^t: € 15,00 p.p.

kinderen t/m 6 jaar € 7,50 p.p.

of

28,50 p.p.

kinderen t/m 6 jaar € 1 2,50 p.p.
vanaf 16.00 uur alleen op reservering.

KIP- EN SCHNITZELFARM
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,
het bekende halve haantje van de grill en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes,
drumsticks en kipschnitzels

t/m 6 jaar voor de prijs van € 3,50 pp.

Voor de kleintjes hebben wij een speciale speelhoek ingericht
waar zij zich kunnen vermaken (volg de borden).

Grote groepen graag reserveren.
Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel.(0313)472576

Nieuwe openingstijden:
wo, do en vr vanaf 16.00 uur - za en zo vanaf 12.00 uur

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-ulburgen



Cultureel winterfestijn in Amsterdam

fI amsterdam

2006: Rembrandt
400 Amsterdam
In 2006 viert Amsterdam het vierhonderdste geboortejaar van de wereld-
beroemde 17e-eeuwse schilder Rembrandt van Rijn (1606-1669). Tijdens
het themajaar Rembrandt 400 wordt op spectaculaire wijze eer betoond
aan Nederlands grootste schilder uit de Gouden Eeuw.

U geniet van een unieke reeks exposi-
ties, activiteiten en evenementen in de
steden Amsterdam (waar Rembrandt
werkte) en Leiden (Rembrandt's
geboortestad). Enkele hoogtepunten
die u zeker niet mag missen zijn de
tentoonstelling 'Rembrandt -

Caravaggio', 'All the Paintings' from the
Rijksmuseum collection' en 'Rembrandt
- Zoektocht van een genie'. Bezoek ook
'Rembrandt De Musical' in Koninklijk
Theater Carré of treed in de voetsporen
van de meester met de nieuwe
Rembrandt wandeling.

www.rembrandt400amsterdam.nl
Het themajaar Rembrandt 400 Amsterdam wordt gesponsord door:

The Amsterdam Diamond Group (hoofdsponsor) en Canal Bus (sponsor).

Amsterdam is 'hot deze winter!
De zindering van de grote stad en het historisch decor van Amsterdam prik-
kelen de zintuigen. De meer dan 40 musea die Amsterdam rijk is, openen
hun deuren en presenteren u prachtige wintertentoonstellingen en vaste
collecties. Amsterdam Winter Adventure presenteert een selectie van de
mooiste tentoonstellingen in Amsterdam tot en met april 2006.

Haal de Amsterdam Winter Adventure
brochure bij uw VVV-kantoor of een van
de informatiekantoren van Amsterdam

Toerisme & Congres Bureau of kijk voor
meer informatie op:
www.amsterdamtourist.nl

Tentoonstellingen Amsterdam Winter Adventure

Verzetsmuseum Amsterdam
Marokkanen en de Tweede Wereldoorlog
t/m 9 januari 2006
Het Verzetsmuseum Amsterdam, in
2003 nog verkozen tot beste histori-
sche museum van Nederland, verhaalt
in deze expositie over de vele duizen-
den Marokkanen die in het Franse leger
vochten tegen de nazi's.

Hermitage Amsterdam
Pelghmsschatten, Byzantium - Jeruzalem
t/m 9 januari 2006
Bezoek de vierde tentoonstelling in de

Het Amsterdams Historisch Museum
toont de geschiedenis van suiker.

Hermitage Amsterdam, die bijna 200
unieke kunstwerken toont, het meren-
deel door pelgrims als souvenir ooit
meegenomen uit het Heilige Land.

Amsterdams Historisch Museum
Suiker
t/m 19 februari 2006
Beleef de boeiende geschiedenis van sui-
ker in Amsterdam. Het Amsterdams
Historisch Museum toont de geschiedenis
van dit nieuwe luxeproduct dat in de 17e
eeuw furore maakte in Nederland. Een
tentoonstelling voor de echte zoetekauw.

Museum Amstelkring -
Ons Lieve Heer op Solder
The pastfeeds the future, jonge kunste-
naars in Ons' Lieve Heer op Solder
t/m 5 december 2005
Creatief met Sint
12 november 2005 t/m 6 december 2005
Kerst op Solder
15 december 2005 t/m 6 januari 2006
The Amazing Rembrandts
18 februari 2006 t/m 2 juli 2006
Stille Omgang 125 jaar
l maart 2006 t/m 18 april 2006

Winterworld op de Dam te Amsterdam
Op de Dam zal van 14 november tot
en met 26 december een winter-
evenement plaatsvinden. Dit evene-
ment wordt gesplitst in twee perio-
des. Te weten van 14 november tot
en met 4 december. De St. Nico-
laastijd. In deze periode zal het eve-
nement hoofdzakelijk bestaan uit
een ijsbaan met horecapaviljoen,
een gebakkraam, een draaimolen,
een suikerspin, wafelkramen, kin-
dertreintje, kinderspelletje en een
25-tal chaletjes van waaruit cadeau-
artikelen verkocht gaan worden. Ook zal er een podium geplaatst worden
waar Sinterklaas met zijn Pieten, als hij in het land is aangekomen, regel-
matig audiëntie kan verlenen en op de foto kan met kinderen.

Op 5 en 6 december zal het winterworld gesloten zijn in verband met
het plaatsen en verlichten van een grote kerstboom en het aankleden

van de chalets en de Dam in een feestelijke kerstsfeer.

Het evenement zal buiten 5 en 6 december dagelijks geopend zijn
van 11.00 tot 21.00 uur.

Het Nationale Ballet danst Notenkraker & Muizenkoning

Tijdens de kersttijd danst Het
Nationale Ballet het razendpopu-
laire sprookjesballet Notenkraker
& Muizenkoning. Intussen hebben
meer dan 150.000 bezoekers,
jong en oud, gelachen om de
geestige vondsten, genoten van
Tsjaikovsky's geliefde muziek en
zich vergaapt aan de oogstrelende
decors en de verbluffende
technische effecten.
"Een toeristische attractie van
wereldformaat" (Trouw) -
"Notenkraker feest voor de ogen"
(Telegraaf)
Het Muziektheater Amsterdam, 15
t/m 31 december '05 en l januari
'06 (inclusief een swingende
nieuwjaarsborrel), reserveren
(020) 6 255 455 of
www.het-ballet.nl

Geniet van het best bewaarde 17e-eeuw-
se grachtenpand, met op zolder een
heuse kerk. Ervaar de Gouden Eeuw op
een bijzondere manier en wandel door
gangen, woonkamers, keukens en smalle
trappenhuizen op weg naar de grote
schat van dit museum: een kerk op zolder.

Stedelijk Museum CS
Rineke Dijkstra
4 november 2005 t/m 6 februari 2006
Voor het eerst wordt in het Stedelijk
Museum CS het werk van de Nederlandse
fotografe Rineke Dijkstra in zijn brede
samenhang getoond. Bewonder de
indrukwekkende portretreeksen van deze
fotografe, die het afgelopen decennium
internationale bekendheid kreeg.

Allard Pierson Museum
Kleur'. Bij Grieken en Etrusken
2 december 2005 t/m 26 maart 2006
Een combinatie van moderne kleurrijke
reconstructies van antieke beeldhouw-
werken en topstukken uit binnen- en
buitenland laten zien hoe bont de
Grieken en Etrusken het maakten!
Breng daarom een bezoek aan het
Allard Pierson Museum.

Museum Het Rembrandthuis
Rembrandt en de Engelse etskunst
17 december 2005 t/m 12 maart 2006
Rembrandt - Zoektocht van een genie
l april 2006 tot en met 2 juli 2006
Rembrandt thuis
Doorlopend
Bezoek het huis en het atelier van de
beroemdste Nederlandse kunstenaar uit
de Gouden Eeuw, Rembrandt van Rijn
en geniet van zijn schilderijen, teke-
ningen, etsen en andere werken geïn-
spireerd door de Hollandse meester.

De Nieuwe Kerk
Indonesia: De ontdekking van het verleden
17 december 2005 t/m 17 april 2006
De tentoonstelling 'Indonesia: De ont-
dekking van het verleden' laat ruim 300
topstukken zien uit het Nationaal
Museum van Indonesië in Jakarta en
het Rijksmuseum voor Volkenkunde in
Leiden. Geniet van veel materiaal dat
nooit eerder werd tentoongesteld.

Tropenmuseum
De goden verzoeken - Rituelen in het
hindoeïsme
17 december 2005 t/m 10 september 2006
Voor Hindoes zijn de goden overal, op
alle momenten van de dag aanwezig:
thuis, in een tempel, op straat, in een
auto of riksja, onder een boom of in
het veld. Neem actief deel aan de ten-
toonstelling 'De goden verzoeken' en
ontdek de rituelen in het hindoeïsme.

Van Gogh Museum
i.s.m. Rijksmuseum
Rembrandt-Caravaggio
24 februari 2006 t/m 18 juni 2006

Tickets, toeristische
informatie, hotel- en
excursiereserveringen
Voor actuele informatie kunt u con-
tact opnemen met de reserverings-
en informatieafdeling van Amster-
dam Toerisme & Congres Bureau:

Tel: 0900-4004040 (€ 0,40 p.m.)
bereikbaar van maandag t/m
vrijdag tijdens kantooruren.
E-mail: reservations@atcb.nl

U kunt hotelovernachtingen en
excursies zelf ook rechtstreeks
reserveren vla de website:
www.amsterdamtourist.nl

Of bezoekt u onze informatiekan-
toren (dagelijks geopend) of VVV
Servicepunten In de regio:

• Stationsplein
(tegenover Centraal Station)

• In het Centraal Station
(spoor 2)

•Leidseplein l
(hoek leidsestraat)

•Amsterdam Airport Schiphol,
Holland Tourist Information
(aankomsthal 2)

• Purmerend, Koestraat 9
(zondags gesloten)

•Zaandam (Railpoint Office),
Ebbehout 31

• Middenbeemster,
Middenweg 185

•Edam, Damplein l
•Volendam, Zeestraat 37

Ter gelegenheid van Rembrandts 400e
geboortejaar in 2006 presenteren het
Van Gogh Museum en het Rijksmuseifrn
in het Van Gogh Museum een bijzondere
confrontatie tussen de twee genieën van
de barokke schilderkunst: Rembrandt van
Rijn en zijn Italiaanse evenknie
Caravaggio.

Joods Historisch Museum
Religie
Geschiedenis van de joden in Nederland,
1600-1890
Doorlopend
Het Joods Historisch Museum toont de
veelzijdigheid van het jodendom in
heden en verleden. Bezoek de twee ten-
toonstellingen in de Grote Synagoge en
laat u inspireren door joodse verhalen,
tradities en gebruiken.

Nederlands Scheepvaartmuseum
De Ontdekking van de Wereld
Doorlopend
De 'Ontdekking van de Wereld' is een
interactieve belevenis voor het hele
gezin. Net zo verrassend is de prachtige
replica van het VOC-schip 'Amsterdam'
waar de bemanning het verleden wel
heel dichtbij brengt.

Science center NEMO
You, Me, Electricity
Doorlopend
Ervaar zelf hoe de ontdekking van elek-
triciteit zorgde voor een ware revolutie
in de ontwikkeling van de communica-
tietechnologie. De grootste mensrobot
van Europa, Elektra, heet u welkom bij
deze nieuwe expositie in Science cen-
ter NEMO.



CowiththeflO Vanuit Zuid-China Kairosavond met Psychometrie
Eelco Nuesink en Floran Schurink
zijn alweer twee maanden bezig
aan hun "wereldreis'. De oud-Vor-
denaren namen op 2 oktober af-
scheid van familie en vrienden en
zijn via Duitsland, Polen, Rusland,
Mongolië en Peking inmiddels aan-
gekomen in Zuid-China. Deel 2 van
hun reisverslag.

China: een hele belevenis. Een enorm
groot land, dus keuzes maken waar
naar toe is erg belangrijk. Wij hebben
gekozen voor de westroute. Afzakken
van Peking naar Datong, waar we de
hangende tempels hebben gezien en

grotten met grote boeddhabeelden.
De foto's kunnen niet uitdrukken, hoe
groot de beeldhouwwerken zijn. Erg
groot en erg gedetailleerd. De muren
van de grotten zijn voorzien van ver-
halen, prachtig uitgehouwen.

De volgende stad is Pingyao, een schat-
tig stadje met oude huizen en een ou-
de stadsmuur. Op de fiets verkend, dat
is erg goed te doen. Chinezen doen
veel op de fiets en scooter. Nee, wij Ne-
derlanders zijn niet de enige goede
fietsers. Dan Xian. Deze stad is pas
groot geworden in 1974. Na het ont-
dekken van het gigantische leger van
klei is het hier erg toeristisch gewor-
den. Een boer was op het land aan het
werk en ontdekte de beginselen van
het levensgrote terracotta leger. Wat
een vondst! Wat een verrijking voor de
arme omgeving van Xian. Er zijn mini-
maal 6000 warriors en verschillende

karren met paarden gemaakt. Alle-
maal om een graf te beschermen.

PANDA'S
De trein brengt ons verder naar
Chengdu waar we de panda's in leven-
de lijve zien. Die maak je de kachel
niet aan. Alles doen ze op hun elfen-
dertigst of misschien wel twaalfender-
tigst. De boot over de Yangtze rivier is
een echte aanrader. Met een beetje
zon erbij zou het helemaal subliem
zijn, maar je hoort ons niet klagen. We
varen 3 dagen over een rivier die over
3 jaar 35 meter hoger zal liggen. Veel
dorpjes zullen daardoor verdwijnen
en sommige liggen straks op eilandjes.
Dit alles voor het meesterproject; de
energievoorziening van 1/9 van China;
de grootste dam ter wereld. Wat een
kolos met zijn hoogte van 185 meter
en lengte van 2,3 km. China's trots.
Van technische hoogstandjes gaan we

door naar de natuur. Yangtzhou en
omgeving is groen en vlak met hele
hoge vreemde bergen. Als je de fiets
pakt en door de binnenlanden fietst,
word je echt verliefd op China. Deze
combinatie is zo idyllisch. Een stro-
mend riviertje waar een vrouw de was
in doet. Verderop staan koeien te gra-
zen in het water. De akkers worden be-
werkt met ossen en de mandarijnen
pluk je zo van de bomen. De mensen
hier zijn verlegen maar als je lacht
dan krijg je een glimlach terug. Hart-
verwarmend.

KOOKLES
Als je naar een land wil voor de veelzij-
digheid in gerechten, ga dan naar Chi-
na. Wij hebben echt gesmuld! Daar-
naast hebben we zelf ook nog Chinese
kookles gehad, dus we weten een beet-
je hoe het moet. China is heel goed te
bereizen met de trein. Zo zie je de
omgevingsveranderingen, veranderin-
gen van mensen qua gezicht en je
leert ook wat van de mensen. Probeer
wel een klein beetje Chinees te leren.
Het is niet echt makkelijk, maar ze
spreken niet veel Engels. Op de toeris-
tische plekken kunnen ze wel een
beetje Engels: "Hello, hello, where
you're from? You look a look? My
friend, I give you best priceï. Hier
komt wel verandering in want het he-
le land is druk bezig met de olympi-
sche spelen in 2008. Economisch ge-
zien ontwikkelt China zich ook erg
snel. Veel mensen leren Engels en er
wordt veel nieuw gebouwd. Grote ho-
ge gebouwen worden geplaatst op
plekken waar kleine huisjes stonden.
De grond is van de staat dus het is
makkelijk om een verandering door te
voeren.
Als je net even buiten de grote steden
of buiten de centra kijkt, dan zie je
een ander China. Charmant China.
Na China op naar Vietnam! Maar je
kunt het allemaal lezen op: http://-
cowiththeflo.johojournal.nl

Tot de volgende keer maar weer!
Eelco en Horan

NDA V O R D E N
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 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'maandagsmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

DECEMBER
5 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
7 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
7 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
8 Klootschietgroep de Vordense Pan.

11 Winterwandeling de Wildenborch.
12 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
14 Vordense bridgeclub, Dorpscentmm.

14 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis, de Wehme.

14 ANBO klootschieten bij Camping
de Kleine Steege.

15 Bejaardenkring Dorpscentrum,
Kerst.

15 Klootschietgroep de Vordense Pan.
16 ANBO, leven en werken met een

schaapskudde.
16 ANBO, "Een bijzondere gast....,

met hond" (dialezing) in het
Dorpscentrum, zaal 't Stampertje.

19 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
20 Chr. vrouwenbeweging Passage

Kerstmaaltijd en kerststallen.
21 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
21 HVG Linde Kerstviering.
21 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
22 PCOB Kerstbijeenkomst m.m.v. ds.

H. Westerink in 't Stampertje.
22 Klootschietgroep de Vordense Pan.
28 ANBO klootschieten bij camping

de Kleine Steege.
29 Klootschietgroep de Vordense Pan.

Exdtyng se Male vs Female

Zaterdag 10 december een speciale
editie van EXCITYNG in City lido te
Groenlo waarbij vrouwelijke DJ's
en dansers het opnemen tegen de
resident DTs van City Lido.

Special guests zijn o.a Trance DJ Secret
Simba, MC Moraya (Hollands craziest
en best MC) en Hiphop DJane Baby M.

In alle ruimtes zijn de club-trance-
hardtrance, Urban-Latin en Salsa en
70s/80s en 90s worden flink vertegen-
woordigt.

Voetbal

SVRATTI
Programma zaterdag 10 december
Ratti 4 - DZC '68 7; Ratti Bi - Columbia
B3; Ratti El - SDZZ E3; Ratti Fl - Longa
'30 F7; Warnsveldse Boys C3 - Ratti Cl
Concordia-W E4 - Ratti E2

Programma zondag 10 december
Ratti 2 - Pax 10; Ratti 3 - Reunie 4;
Noordijk l - Ratti l

Op dinsdag 13 december a.s. is de
volgende Kairosavond in Hotel "'t
Zwaantje", Zieuwentseweg l te
Lichtenvoorde. Nardie Krabben-
borg gaat op deze avond waarne-
mingen doen aan de hand van
voorwerpen met het thema "Vrij-
heid van keuze".

In veel gevallen hebben we niet het ge
voel dat we kunnen kiezen, omdat we
zoveel "moeten", of omdat we ons ver-
plicht voelen. Dit heeft meestal te ma-
ken met een overtuiging is onszelf.

Tijdens deze avond kunt u kennisma-
ken met de vrijwilligers: Mirande
Overmaat, Reiki; Nadia Busch, Aura-
Reading en Healing; Alianne Koning,
Kristaltherapie en Magnetiseren; Sja-
ny de Graaf, Gestalttherapie en APS;
Miriam Menzing, Shambhala; Jules
Rüthers, Voetreflexologie; en bij de
boeken (nieuw en tweedehands) Ag-
nes Vos en Riet Scheers.

Meer informatie vindt u op de web-
site: www. kairospraktijk.nl Zie ook de
advertentie elders in deze krant.

Sinterklaas en de struikrovers
groot succes

Sinterklaas en Carlito in hun snelle auto

Woensdag 30 november was het in
het Dorpscentrum spannend voor
veel kinderen. Gery Groot Zwaaf-
ting en Maria Rietbergen vooerden
daar het toneelstuk Sinterklaas en
de struikrovers op (naar het gelijk-
namige boek van Harriet Laurey).

Het leuke en speciale was dat de
hoofdrollen waren weggelegd voor de
kinderen zelf. Omdat de door de on-

dernemers van Vorden gesponsorde
voorstelling gratis was en er niet gere-
serveerd hoefde te worden was het
vooraf niet in te schatten hoeveel kin-
deren zouden komen. Het was wat
proppen maar het waren er ruim 100!
Daarnaast waren ook veel ouders en
oma's die meegenoten hadden. Ieder-
een ging met een goed gevoel en een
goed gevuld zakje strooigoed naar
huis.

Winterwandeling Wildenborch
Zondag 11 december is er voor de lief-
hebbers weer een winterwandeling in
de Wildenborch. Al voor de vijftiende
keer wordt deze succesvolle wande-
ling georganiseerd waarvoor steeds
veel belangstelling bestaat.

De organisatie is er opnieuw in ge-
slaagd een mooie tocht uit te zetten
door de prachtige omgeving in en
rond de Wildenborch. Ook dit jaar
kan er gekozen worden uit een korte
route van ongeveer 7 kilometer en een
langere route van zo'n 14 kilometer.
Onderweg worden de deelnemers ge
trakteerd op erwtensoep en glühwein
of chocolademelk.

Op een aantal plaatsen staan midwin-
terhoornblazers met hun bijzondere
blaasinstrumenten om de sfeer hele
maal compleet te maken.

Deelnemers kunnen starten tussen
11.30 uur en 13.30 uur bij de Wilden-
borchse Kapel, Kapelweg l te Vorden.

De kosten voor deelname bedragen
€ 5,00, kinderen t/m 12 jaar betalen
€ 2,00. Dit is inclusief een kop erwten-
soep en een glas glühwein of een be
ker chocolademelk.

Ook de hond mag meelopen, maar
moet wel aangelijnd te zijn.
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Kerstactiviteiten bij Welkoop in regio:

Welkoop in kerstsfeer

Kerst bij Welkoop Toldyk

De kerst begint dit jaar al vroeg bij
de Welkoopwinkels in deze regio.
Zo worden er het komend weekend
al allerlei activiteiten gehouden.
Contact zet voor u de evenementen
op een rij.

WINTERFAIR HENGELO
Welkoop Hengelo houdt evenals vorig
jaar een Winterfair. Deze vindt plaats
op zondag 11 december. Op het gezel-
lige buitenterrein van Welkoop Hen-
gelo staan op deze dag weer allerlei
kramen en tenten. Zo is er een doorlo-
pende bakdemonstratie van Soezie en
Zibro Kamin houdt een kachelshow

•*" zodat u er deze winter warmpjes bij-
zit. De muzikale noot komt dit jaar
van de midwinterhoornblazers op het
buitenterrein en* verder zijn er in de
Sint Willibrordu^erk aan de overkant
van de straat maar ook in de winkel
zelf diverse zangkoren actief. Verder
kunt u sneeuwballen schieten met de
leden van handboogvereniging Wil-
lem Teil en natuurlijk mag ook de
Kerstman met zijn arrenslee niet ont-
breken.

Daarnaast is er ook aan de inwendige
mens gedacht. Wat dacht u van
Glühwein, Jagertee of een overheerlij-
ke erwtensoep? Verder mag natuurlijk
ook wijnboerderij 't Bruil niet ontbre-
ken en speciaal voor de kinderen is er

** binnen een kinderknutselkraam zo-
dat ouders in alle rust hun kerstinko-
pen kunnen doen.

REURLSE WINTERDAG
Welkoop Ruurlo houdt de komende
weken een doorlopende kerstshow.
Ook tijdens de Reurlse Winterdag op
zondag 18 december is de winkel ge-
opend. Naast een groot kerstassorti-
ment is er weer volop winterkleding

en liggen voor u de bestelformulieren
voor het vuurwerk klaar. De Welkoop
staat op 18 december tevens met een
stand op de Reurlse Wintermarkt. Ver-
der zijn er op die dag allerlei knalkor-
tingen.

WINTERDAG TOLDIJK
Bij Welkoop Toldijk vindt op zaterdag
10 december de jaarlijkse Winterdag
plaats. Deze keer helemaal in oud-Hol-
landse sfeer. Zo wordt er door Soezie
een doorlopende bakdemonstratie ge
houden. Vanzelfsprekend zijn op deze
dag ook de Soezie-bakproducten ver-
krijgbaar. Verder laat Marjo Frederiks
aan de hand van allerlei voorbeelden
zien hoe je zelf eenvoudige en leuke
kerstdecoraties kunt maken. Ina Kets
gooit het weer over een hele andere
boeg. Zij ontwerpt sieraden voor jong
en oud.

Verder is er tijdens de Winterdag in
Toldijk volop muziek. Zo geeft het
jeugdorkest van muziekvereniging
Nieuw Leven uit Steenderen 's mid-
dags een uitvoering met kerstliederen.
Ook dweilorkest Mik Niks Uut uit Ol-
burgen is van de partij. Ze spelen even-
eens na de middag. Ook het vermel-
den waard is de sjoelbak die buiten op-
gesteld staat. Hiermee bepaalt u zelf
de korting op uw kerstboom.

Verder zijn er op het plein verschillen-
de kramen opgesteld met onder ande-
re de dames van muziekvereniging
Nieuw Leven die kerstwafels bakken
en verkopen. Vanzelfsprekend loopt
ook de Kerstman op het terrein rond
en kunnen de kinderen evenals vorig
jaar een ritje maken met paard en wa-
gen. Tenslotte is er binnen een groots
opgezette kerstshow. Redenen genoeg
om naar de Winterdag te gaan.

PLEINFESTIJN VORDEN
Welkoop Vorden houdt op zaterdag 10
en zondag 11 december haar jaarlijkse
Pleinfestijn. Op het buitenterrein aan
de Stationsweg 16 worden op deze da-
gen tal van activiteiten gehouden. Zo
geven Lenie Groote Haar en Marian
Klein Egelink doorlopend demonstra-
ties kerstdecoraties maken. Ook Dani-
ëlle Mulder is van de partij. Zo ont-
werpt sieraden voor zowel vrouwen
als mannen. De handgemaakte kerst-
kaarten mogen eveneens niet ontbre-
ken. Jolanda ter Maat en Bianca Saal-
tink laten zien hoe deze gemaakt wor-
den. Verder borduurt Anke Taken let-
ters en afbeeldingen op kleding en
handdoeken.
De Vrouwen van Nu zorgen tijdens het
Pleinfestijn voor de inwendige mens
door overheerlijke wafels en nieuw-
jaarsrolletjes te bakken. Tenslotte is er
weer een sfeervol ingerichte kerst-
show waarbij het accent net als vorig
jaar op de buitenverlichting ligt. Maar
ook de andere kerstartikelen zullen
niet ontbreken!

KERSTSHOW ZELHEM
De kerstafdeling van Welkoop Zelhem
is niet meer op de zolder maar op de
begane grond. Minstens zo sfeervol
maar als grote voordeel dat het voor
iedereen nu gemakkelijk toegankelijk
is. Daar komt bij dat de kerstafdeling
zelfs nog groter is dan voorgaande ja-
ren met de laatste trends op het ge
bied van kerstboomverlichting maar
ook voor kaarsen, kerstversiering,
kerstbomen en kerstbakjes bent u bij
Welkoop Zelhem aan het juiste adres.
Op zaterdag 10 december is er zelfs
eens speciale creadag waarop mede
werkster Dockie Dorst workshops
kerststukjes maken geeft. U kunt zich
hiervoor ter plekke opgeven.

Bridgeclub Bronkhorst organiseert Open Toernooi
Op zaterdag 21 januari 2006 wordt
voor de tweede keer een open toer-
nooi gehouden. Vorig jaar stond
dit toernooi in het teken van World
Servants.

Dit jaar is voor het goede doel Stich-
ting Commissie Oost Europa gekozen.
Deze groep is mede betrokken bij de
organisatie.
Er wordt integraal gespeeld in zeven
ronden van vier spellen. Meesterpun-
ten volgens geldende schaal N.B.B. De
speelruimte is rookvrij.

Het toernooi wordt gehouden in Tol-
dijk bij CaféRestaurant "Den Bremer".
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij me
vrouw Els Westerhof, tel. 45 17 65.

CJV Zomerkampen 2006
Afgelopen zomer zijn er weer heel
veel kinderen op CJV kamp ge-
weest. Allemaal hebben ze een
geweldige week gehad, waarin van
alles werd gedaan: van zwemmen
tot knutselen en van spelen in het
bos tot zingen.

Alles gebeurde op het nieuwe kamp-
terrein in Eibergen, waar we een ge-
weldige kampplek hebben gevonden.

Alle vrijwilligers worden natuurlijk
grandioos bedankt voor hun hulp en
inzet.

Ook in de zomer van 2006 worden de
blauw-witte tenten weer in Eibergen
opgezet. In verband met het groeiend
aantal deelnemers organiseren we
ook deze zomer weer 5 kampen.

De kampweken zijn als volgt inge-
deeld:
* maandag 10 juli t/m zaterdag 15 juli
8-10 j aar;

* zaterdag 15 juli t/m zaterdag 22 juli
10-12 jaar;

* zaterdag 22 juli t/m dinsdag 25 juli
6 - 8 jaar;

* dinsdag 25 juli t/m zondag 30 juli
9 -11 jaar.

Voor het survivalkamp zijn de data
nog niet bekend. Om mee te kunnen
gaan met het survivalkamp moeten de
deelnemers minstens l jaar naar het
voortgezet onderwijs zijn geweest. De
leeftijd voor dit kamp is 13 -16 jaar.

Opgave voor één van de kampweken is
nu nog niet mogelijk. Wel kunt u al
vast rekening houden met het plan-
nen van uw eigen vakantie. De flyers
en kampboekjes zullen nog verspreid
worden.
Alle deelnemers van vorig jaar krijgen
automatisch een kampboekje thuisge
stuurd. Ook is er dan de mogelijkheid
om zich op te geven als kampleiding
of vrijwilliger bij het opbouwen en af-
breken van het kampterrein. Afgelo-
pen voorjaar is de federatie CJV Zel-
hem-Halle-Hengelo overgegaan in de
nieuwe Stichting CJV Zomerkampen
Bronckhorst e.o. Dit betekent dat we
onze activiteiten openstellen voor de
inwoners van de hele gemeente
Bronckhorst.

Voor vragen en/of meer informatie
kunt u bellen met Mimi Garrits, tel.
(0575) 46 35 68.
Tot ziens op CJV kamp!

ZELFDE WERfc%

Als verplegende op vakantie?
Ga mee met de Zonnebloem!
(076) 564 63 65
www.zonnebloem.nl de Zonnebloem-

Doelgericht
adverteren?

Informeer naar de vele mogelijkheden!

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Uitgever van o.a.:
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Hengelo: Ruurlo:

Zondag 11 december
|| 11.00-17.00 uur

-Demonstratie broodbakken Soezie
-Kachelshow Zibro Kamin

-Uitgebreide collectie kerstartikelen
-Glühwein, Jagertee en erwtensoep

Spalstraat 37, tel. (0575) 46 17 13

Zondag 18 december
12.00-17.00 uur
-Doorlopende kerstshow

-Volop winterkleding
-Voorverkoop vuurwerk

Krashof 10, tel. (0573) 45 25 00

Toldïjk:

emfestijn
aterdag 10 december

9.00-17.00 uur
Zondag 11 december

11.00-17.00 uur
-Sfeervol ingerichte kerstafdeling

-Demonstraties kerstdecoraties maken
-Overheerlijke wafels
en nieuwjaarsrolletjes

Stationsweg 16,
tel. (0575) 55 15 83

Zaterdag 10 december
9.00-17.00 uur

-Doorlopende bakdemonstratie Soezie
-Demonstraties kerstdecoraties maken

Optreden jeugdorkest Nieuw Leven
-Dweilorkest Mik Niks Uut

Zutphen-Emmerikseweg 35,
tel. (0575) 45 14 41

Zelhem:
keRstshow

Zaterdag
10 december

8.30-16.00 uur
-Doorlopende kerstshow

-Grote collectie kerstartikelen
-Zaterdag workshops
kerststukjes maken

Dr. Grashuissraat 11,
tel. (0314) 62stratie

Maandag U'december



Wij zijn uitgeroepen tot de
één na Beste PLUS supermarkt

van Nederland!
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Bij aankoop van € 2O,OO aan boodschappen l
• _^ l

Maakt u kans op een DVD recorder l
Bij aankoop van € 2O,OO aan boodschappen l

99
Bij aankoop van een literbak PLUS Slagroom ijs € 1,95

^̂ ^̂  een bus Campïna slagroom

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1 7261 BG Ruurlo tel. 0573-453552

Geldig t /m zaterdag 10 december 2005. Pr i jswi jz ig ingen, zetfouten en/of u i tverkocht voorbehouden
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Grote
bloemkool
Per stuk

1 extra servieszegel gratis

TOPPER

/lager
rundergehakt
Kilo
ELDERS 4.99

1 extra servieszegel gratis

Plus:
de scherpste
actieprijzen

1 extra servieszegel gratis

Plus:
de scherpste
actieprijzen

1 extra servieszegel grati

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Sukadelappen
Kilo

ELDERS 9.49

PLUS
Hand-

sinaasappelen

Net 3 kilo

49

Danio
Fruitkwark
Diverse smaken.
Beker 450 gram

ELDERS 1.65

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

Plus:
de scherpste
actieprijzen

PLUS
Filet Americain

Diverse smaken.
Bakje 150 gram

NORMAAL 1.79

1 extra servieszegel gratis

PLUS
Halve rastervlaaien

Abrikoos, kersen of appel.
Geschikt voor 5-6 personen. 2 stuks

NORMAAL 5.70-5.98

i-M

2 stuks
naar keuze

2 extra servieszegels gratis

Hertog Jan,
Alfa of

Warsteiner
Pils

Krat 24 flesjes a 30 cl.
ELDERS 10.89-11.99

il .1.111 personen vanaf 16 jaar

PLUS Cornelis Openingstijden:
Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.

7242 EC Lochem vriJda9 8.00-21.00
Tel. 0573 - 251056

zaterdag 8.00-20.00

jarkt.nl
49/05 Aanbiedingen zijn niet bestem'

•• f L
?derverkopers en/of grootverbruikers Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 december.

Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie*

SI PLUS
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