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De afgelopen maanden is de rond-
weg gerenoveerd. Jongstleden vrij-
dag werd ook de nieuwe rotonde

op de hoek Horsterkamp/Rondweg
in gebruik genomen.

Rotonde Horsterkamp-
Rondweg in gebruik

Momenteel kunnen er in de winkels
in Vorden voor 5 euro speciale kerst-
kaarten worden gekocht, waarmee
aan een dierbare kenbaar kan worden
gemaakt dat er in de grote kerstboom

voor hem of haar een lichtje brandt.
Wethouder André Baars kwam na-
mens de gemeente Bronckhorst on-
dersteuning voor het project 'Sterren
stralen’ vragen. Baars: ‘Het is altijd
goed om even stil te staan bij wat min-
der zakelijke dingen, stil staan bij din-
gen die ons raken. Wij kunnen ons
niet voorstellen dat wanneer wij de
kraan open draaien er geen water
uitkomt. Het lijkt mij dat wij voor de

waterput in Ghana best 5 euro kun-
nen missen’, zo sprak hij.
Voor de officiële aftrap van de actie
‘Sterren stralen’ vertrokken de plaatse-
lijke muziekverenigingen Sursum
Corda en Concordia respectievelijk
vanaf de molen bij Kluvers en het NS
station richting het centrum van het
dorp. Kinderen die de korpsen verge-
zelden hingen een kerstster met wens
in de boom. 
Sharon Bouwmeester had de mooiste
ster (voor haar zieke oma) gemaakt en
werd daarvoor door Marcel Leferink
namens de VOV beloond met een prijs.
Tot slot van de start van de actie speel-
den Sursum Corda en Concordia on-
der leiding van dirigent Cor Lam nog
een tweetal nummers: 'In Excelsius
Deo’ en 'I am dreaming of a white
Christmas’.

Sterren beginnen te stralen

Toen wethouder André Baars zaterdagmiddag bij de grote kerstboom in
het centrum van Vorden met het aftellen begon (10-9- 8 etc.) gingen bij één
in de kerstboom 'spontaan’ een aantal lampjes branden. Het begin van de
actie 'Sterren stralen’. Een actie die is opgezet door de Rotaryclub Vorden-
Zutphen. Guus Elders voorzitter van deze club zette het doel van de actie
uiteen: ’Wij hebben in totaal 30.000 euro nodig voor een waterput die in
het noorden van Ghana 'geslagen’ moet worden. Verder is een deel van de
opbrengst van deze actie bestemd voor mensen die in onze omgeving in
moeilijke omstandigheden verkeren’, aldus Elders.

Eerste prijs voor Sharon Bouwmeester.

Men krijgt bij de aankopen op de
markt weer de bekende enveloppen,
men heeft dan kans op een cadeau-
bon. 

Deze kan men inleveren bij de specia-
le kraam op de markt voor een prijsje
die men kan uitzoeken. 

De Marktvereniging hoopt dat het
weer een geslaagde markt zal worden.

Aktie markt
Op vrijdag 14 december a.s. houdt
de marktvereniging van Vorden
weer een aktie markt.
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SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!
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Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

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

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

www.mps-group.nl

Werk maken van 
je carrière bij MPS 

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86 extra b i j lage contact

UITGAVE: DRUKKERIJ WEEVERS B.V. • NIEUWSTAD 30 • POSTBUS 22, 7250 AA VORDEN • TEL.  (0575) 55 10 10
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IN DEZE KRANT: 

� Kerstmis vertelt ons dat liefde heilig is

door Pastor Dick Juijn

� Samenloop voor Hoop

� Willibrorduskerk Wichmond

het bezoeken meer dan waard

� Kerstrecepten

� Vuurwerk en veiligheid

IN DEZE KRANT: 

� Kerstmis vertelt ons dat liefde heilig is

door Pastor Dick Juijn

� Samenloop voor Hoop

� Willibrorduskerk Wichmond

het bezoeken meer dan waard

� Kerstrecepten

� Vuurwerk en veiligheid

Deze week 
bij weekblad

Contact

Deze week 
bij weekblad

Contact

Riblappen
kilo € 4.99

Rundergehakt
kilo € 2.49

Deze week
speciaal voor u!
Alleen bij Plus Eland

Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

Winterwonderland

VLAAI V/D WEEK

• Hazelnootvlaai
6-8 pers. € 6,25

DINSDAG = BROODDAG

• 3 fijn volkoren € 4,65

WEEKEND-AANBIEDINGEN

Brood van de maand

• Waldkornbrood € 2,10

• Hazelnootrol € 3,75

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

� Te koop: diverse ophang-
systemen voor schilderijen.
3x spandraden, ieder 5 spots,
20W+trafo. Tel. 0575-553812.

� Leer nu dwarsfluit spe-
len met CD-methode. Er is
nog plaats op de ma.mi.
0573-461451.

� Winterwandeling Ruurlo,
voorafgaand aan de Reurlse
winterdag. Zondag 16 dec.
a.s. Start tussen 11.00 en
12.00 uur bij de VVV Ruurlo.
Keuze uit 3 routes: 7 km, 9
km, 11 km. Deelnameprijs  €
3,50 incl. consumptie. Inl. VVV
Ruurlo,  0573-453926.

� Te huur KERSTMAN en
KERSTVROUW kostuums
DS Design Molenkolkweg 33
Steenderen 0575 - 45 20 01.

� Kerstbomen duur?? Bij
Kevin en Dennis Esselink
niet!! Diverse soorten kerst-
bomen met kluit. Kom zelf
kijken vanaf 6 december (v.a.
13.00 u.). Den Elterweg 109,
Vierakker a/d weg Baak-
Zutphen.
� Tijdelijk te huur: 2-kamer
appartement in het buiten-
gebied van Zelhem. Prijs:
€ 665,– per maand, all-in.
Tel. (0314) 64 17 41.

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

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

� Op verantwoorde, ge-
zonde manier afslanken,
ook aankomen/meer energie
incl. pers. begeleiding en
voedingsadvies. Info Jerna
Bruggink, 0575 - 46 32 05.

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

� Perzisch Tapijt Herez,
ong. 100 jaar, afm. 3.40 x 2.45.
Tax. Waarde 9.000,- euro.
Reëel bod gevraagd. 0575-
553812 / 06 521 31710.

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

� Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt en
Boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
tel.nr. 55 14 86 en 55 17 87.

� Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske Pohl-
mann, tel. (06) 54 32 66 69.

� Kerstdennen te koop.
Dhr. Weenk, Schuttestraat
12, Vorden.

� POSTZEGELS. Diverse
stockboeken en dozen met
zegels van 40 jaar en meer
terug. Nederland / Wereld.
Prijs niet belangrijk, wel
gemotiveerde verzamelaar.
Bel 0575-553769.

� Wegens blessures met
spoed gevraagd: enthousi-
aste heren die ons volleybal-
team willen komen verster-
ken. Info: S.V. Sociï, afd. vol-
leybal, H. Tijssen, 0575-
441190 of H. Vruggink, 0575-
553621.

� Te koop: mooie Kerst-
bomen (Picea amorika), klein
en groot. Eggink, Zutphense-
weg 93, Vorden, tel. (0575) 55
26 07.

� Te koop: Kerstbomen, div.
soorten, vers uit de grond.
Fam. Kappert, Ruurloseweg
87, Kranenburg. Tel. (0575) 55
69 35 of 06-15 540 958.

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

� Te koop: div. soorten en
maten Kerstbomen. Bertus
Waarle, Hamsveldseweg 2,
Kranenburg, tel. (0575) 55 68
65.

Dagmenu’s
12 t/m 18 december 2007 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 12 december
Goulashsoep/Varkensmedaillons met champignon-
saus, aardappelen en groente.

Donderdag 13 december
1/2 Haantje gebraden met frieten, appelmoes en rauw-
kostsalade/yoghurtfriss. slagroom.

Vrijdag 14 december
Tomatensoep/tilapiafilet op Oostersewijze gebakken
in saus met rijst en groente.

Zaterdag 15 december
Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen en
rauwkostsalade/ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 17 december Gesloten.

Dinsdag 18 december 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/
IJs met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

� Te koop: Kerstbomen.
Diverse soorten en maten. W.
Nieuwenhuis, Galgengoor-
weg 7a, Vorden.

� HSV de Snoekbaars.
Vrijdag 14 december a.s.
van 19.30-21.00 uur houden
wij een zitting in sporthal het
Jebbink voor leden die con-
tant willen betalen en de ver-
gunningen gelijk meenemen.

� Te koop: Kerstbomen.
Familie Walgemoet, Branden-
borchweg 10, Vorden.

� Gevraagd: oud ijzer, lood,
koper, zink, aluminium,com-
puterbedrading, elektriciteits
draden en elektrische appa-
raten (geen vries / koelkast,
beeldschermen). Haal alles
gratis op rond straal van 20
km Hengelo Gld. Bel of mail
06-50917007 na 18.00 uur of
r.seubring2@kpnplanet.nl

� Gevraagd: ±50 m2 opslag-
ruimte omg. Hengelo Gld., evt.
garagebox. Tel. 06-38400035.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 16 december 10.00 uur ds. J. Kool, 19.00 uur Kerst-
samenzang in de Herv. Kerk, Raad van kerken.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 16 december 10.00 uur ds. P. van Veen, Nieuwleu-
sen 19.00 uur Kerstsamenzang in de Herv. Kerk, Raad van
kerken

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 december 10.00 uur ds. M. Benard-Boertjes 3de
Advent

R.K. Kerk Vorden
Zondag 16 december 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, 19.00 uur Kerstsamenzang in de Hervormde kerk

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 15 december 17.00 uur Eucharistieviering volks-
zang
Zondag 16 december 10.00 uur woord- en communievie-
ring, herenkoor

Tandarts
15/16 december B.W.A.M. Polman, Lochem tel 0573 25 14
83. Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200
9000.

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzor-
ging. 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, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

� gevraagd: ervaren
huish.hulp een keer per
week; buitengebied n.o.vor-
den mob. 06-12899483

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



PURE ALOË VERA 
op kerstmarkt

GG-net
12 dec. 14.00 tot 17.00 uur

Jannie Nijkamp, Warnsveld
tel. (0575) 52 13 16

EEN ORIGINEEL KADO? 
Geef eens een (stoel)massage

kadobon! Bel Monique
Oltvoort 06-12783148

Vleeswarenkoopje

Beenham (150 g)
Met GRATIS 100 g beenhamsalade

Special

Caprese al forno 100 gram € 2.35

Maaltijdidee

Diverse Stamppotten
400 gram € 2.98

Keurslagerkoopje

Duitse biefstukken 4 stuks € 5.50

Kookidee

Kip Cordon bleu 4 stuks € 3.98

Duitse kwaliteit staat voor stijlvol en degelijk. Dat geldt ook voor
ons Keurslagerkoopje van deze week, 4 Duitse biefstukken.
Kwaliteit zonder verrassingen, lekker en snel te bereiden. 

Haal ze gauw voordat ze schitteren door afwezigheid. 
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“4 Sterren voor 
Duitse degelijkheid”

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Arman
Jan

Arman is geboren op 5 december 2007 te Vorden
en weegt 3650 gram.

Osman en Jolanda Sariçam-Slagman

De Voornekamp 8
7251 VL Vorden
Tel: 0575 - 55 36 87

Sieraden
in goud en zilver

Atelier
Henk Eggersman
Ontwerpen - reparaties

occasions - beelden in brons

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur
Burg. Galleestraat 8

0575-550725
Vorden

Met droefheid geven wij u kennis dat na een moei-
lijke periode uit onze familiekring is weggenomen
onze zwager en oom

Joop Hartemink
echtgenoot van G.H. ten Have

Vorden: M.J. ten Have
Vorden: Fam. de Greef
Vorden: J. ten Have-Scholtens

Ede: Fam. Romp
Wichmond: L. ten Have

Sassenheim: Fam. Markus
Hengelo (Gld.): Fam. Hissink

Neven en nichten

Vorden, 6 december 2007

Heden overleed onze geliefde broer, zwager en
oom

Johan Hartemink
echtgenoot van G. ten Have

D. Hartemink
D. Hartemink-Garsen

C. Grootenzerink-Hartemink
H. Grootenzerink

neven en nichten

Vorden, 6 december 2007

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

Mister Steam is te huur bij:

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

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

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister
Steam

Care for Human

Verbeter uw gezondheid?
Uitgangspunt is de healthcheck, (meting van BMI, Cholesterol, glucose)
Het vervolg is een op maat gesneden interventieprogramma
• Gezonde voeding
• Gezond bewegen
• Stoppen met roken
Verbeter uw gezondheid, ik kan u daar bij begeleiden.
• Ook bedrijvenchecks (evt. uitbreiding burnout/stress-test, RSI test)

Carmen Smeerdijk
(verpleegkundig healthconsulent)

Vorden, tel.: (0575) 84 30 46
e-mail: care4human.smeerdijk@chello.nl

www.careforhuman.nl, www.vitalweight.nl

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

www.bouwmarkt-heijink.nl

GGRROOOOTT  AASSSSOORRTTIIMMEENNTT

VVUUUURRWWEERRKK

MEGA VOORRAAD VUURWERK
Verkoop 28-29-31 december

1111... 222 000    mmm ttt rrr    !!!

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Jij bent het beste van allebei

Ontroerd en liefdevol verwelkomen wij Fleur in
ons gezin. Ons reusje is geboren op 5 december
2007, weegt bijna zeven pond en is ruim een halve
meter lang. We hopen dat Fleur samen met ons
reuse geniet van alles wat ze ziet!

Elles en Jurgen Reusen-Koerselman
grote broer Teun
Akkerwinde 15
7242 MX Lochem

Op donderdag 20 december 2007 zijn wij

Jan & Henny Wagenvoort
50 jaar getrouwd.

Er is gelegenheid om ons te feliciteren van
13.30 - 15.00 uur bij restaurant Wok Maxis
(voorheen De Boggelaar), Vordenseweg 32 te
Warnsveld.

Dennendijk 12a
7231 RD Warnsveld

Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden mijn man en vader

Gerrit Jan Nijenhuis
echtgenoot van 

Maria Berendina Jantje ten Have

op de leeftijd van 63 jaar.

Marietje Nijenhuis-ten Have
Diana Nijenhuis
en familie

7 december 2007 

Wilhelminalaan 2, 7251 EN Vorden

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van de Leeuwerikweide, afdeling Voorstonden voor

de liefdevolle verzorging.

We komen samen om Jan te gedenken en afscheid
te nemen op woensdag 12 december om 14.00 uur
in het uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats, aan de Kerkhoflaan te
Vorden, waarna gelegenheid is de familie te condo-
leren in het uitvaartcentrum.

Muziekvereniging Concordia

Dankt een ieder die er ook dit jaar weer aan
heeft bijgedragen om onze oliebollen actie te
doen slagen. 
De vraag naar onze oliebollen was groot,
daarom konden wij helaas niet ieder adres
onze oliebollen aanbieden. De eerst volgende
oliebollen actie is 12 en 13 december 2008.

Wij wensen u fijne feestdagen en een
muzikaal 2008.

Leden en bestuur Concordia.



Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak 

Info pianoles: 0575-550756

stemmen
repareren
revisie 
verkoop
verhuur
accessoires
pianolessen
concerten
exposities

GRANARY MET
GEROOSTERDE

TARWE

NU VOOR  

€ 1.75

PROEFSTOL

NU VOOR  

€ 3.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 10 december t/m 15 december.

CHOCOLADE-

PERENVLAAI

KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Het adres voor:
De Kemper scharrelkip

nr. 1 uit diverse smaaktesten

Zeer breed assortiment 
kwaliteitsproducten

Let o.a. op onze biowijn aanbieding

Tevens kerstbomen verkoop
meer info: www.den4akker.nl

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Openingstijden september t/m april
ma. t/m do. 13.30 - 19.00 uur

vr. 10.00 -12.00 uur   13.00 -19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur

ZONDAG 23 DECEMBER
houdt SUPER DE BOER
YVONNE EN WILBERT
GROTENHUYS van

12.00 tot 17.00 uur een

gezellige middag met o.a.

• life muziek aanwezig

• diverse proeverijen

• kerstman aanwezig

• winkel compleet in kerstsfeer

• glühwein en warme chocomelk voldoende

• paard met arreslee voor een rondje door het dorp.

En als klap op de vuurpijl

10% KORTING OP HET HELE ASSORTIMENT
excl. tabak, statiegeld, opwaardeerkaarten en postzegels.

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

Christmas
shopping

Voor iedere consument hebben we op
zondag 23 en maandag 24 december

een prachtig CADEAU!

VLEES SALADE
gegarneerd met gevulde eieren, ham, asperges, enz. 
€ 5,25 p/p. aantal personen: _____

ZALM SALADE
gegarneerd met zalm, paling, gevulde eieren, enz.
€ 6,50 p/p. aantal personen: _____

Afhalen op � Maandag 24 december van 15.00 tot 18.00 uur
Afhalen op � Maandag 31 december van 13.00 tot 17.00 uur

Naam:

Adres:

Woonplaats: Tel.:

A.u.b. inleveren voor 24 december.   Wij wensen u fijne feestdagen toe!

Bestelformulier
voor Kerst en
Nieuwjaar

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!



VORDENSE BRIDGECLUB
Bij het bridgen zijn 2 facetten belang-
rijk, het bieden en het uitspelen. Na-
dat de kaarten verdeeld zijn wordt er
geboden om een contract binnen te
krijgen. Wie het hoogst biedt krijgt
het contract. Dat kan een kleurcon-
tract(troefcontract) zijn of een 'sans a
tout' (zonder troef). Daarna is het uit-
spelen erg belangrijk om het juiste
aantal slagen proberen te krijgen, of
als het kan een extra slag te maken.

UITSLAGEN MAANDAGAVOND 
26 NOVEMEBER:
Groep A: 
1. Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 57,92%
2. Mw. Warringa/Mw. Rossel 55,83%
2. Mw. Vruggink/Dhr. Vruggink 55,83%

Groep B:
1. Mw. Vreeman/Dhr. Vreeman 60,83%
2. Mw. v. Alphen/Mw. Warnaar 59,83%
3. Mw. v. der Staak/Dhr. Drijver 58,33%

UITSLAGEN WOENSDAGMIDDAG
28 NOVEMBER:
Groep A:
1. Mw. v. Gastel/Mw. Hendriks 58,33%
2. Mw. Rossel/Mw. Terlouw 56,77%
3. Dhr. Holtslag/Wagenvoorde 54,69% 

Groep B:
1. Mw. Bouwman/Mw. v. Manen 65,69%
2. Mw. Nulden/Mw. Simonis 64,14%
3. Mw. Waenink/Mw. Lassche 57,64%

B r i d g e n

Afgelopen week is er weer 2 keer
gespeeld in het Dorpscentrum
Uitslagen maandagavond 3 december:
Groep A:
1. Dhr. Wijers / Dhr. Thalen 59,03%
2.Mw. Warringa / Mw. Rossel 57,99%
3. Mw. den Ambtman / Thalen 55,56%

Groep B:
1. Mw. Vreeman / Dhr. Vreeman 64,17%
2. Mw. / Dhr. Meijerink 58,33%
3. Mw. Jansen / Mw. Reindsen 56,67%

UITSLAGEN WOENSDAGMIDDAG
5 DECEMBER:
Groep A:
1. Mw. Rossel / Dhr. Wijers 58,75%
2. Dhr. Enthoven / Vruggink 56,25%
3. Mw. Thalen / Dhr. Thalen 55,21%

Groep B:
1. Mw. Beekman/Jansen Vreling 66,46%
2. Mw. Nulden / Mw. Simonis 60,63%
3. Mw. Stehmann/ter Scheggert 55,21%

Sommigen zullen zich wellicht afvra-
gen wat zo'n percentage betekent. Het
is zo dat een spel op een avond of mid-
dag meerdere keren hetzelfde spel
met exact dezelfde kaartverdeling
door verschillende bridgeparen moet
worden gespeeld. Voor elk spel wor-
den punten verdeeld naar gelang het
behaalde resultaat. De eindscore
wordt in procenten weergegeven, met
50% als gemiddelde, maar hoe hoger
hoe beter. De scores liggen in het alge-
meen tussen de 35 en 65%

Men begint de avond zoals gewoonlijk
om 18 uur en we hoopt daar iedereen
te begroeten. Zoals bekend is het onze
aller, allerlaatste bijeenkomst, dus ma-
ken we er een fijne bijeenkomst van.
Tot 18 december in het Dorpscentrum.

Passage
Op 18 december vieren wij de Kerst.
Natuurlijk weer met een heerlijke
maaltijd in het Dorpscentrum en
daarna nog een gezellig samenzijn.

"WinterWonderland is geen kerst-
markt en zelfs geen uitgesproken
kerstactiviteit. Die zijn er immers al
genoeg in deze tijd. Tijdens Winter-
Wonderland draait alles om het the-
ma winter, met al z'n sfeer en schoon-
heid. Het motto van Winter Wonder-
land zou kunnen zijn: 'Als de winter
niet komt, gaan we 'm halen.' " aldus
voorzitter Marcel Fortuin. Maar stie-
kem hoopt hij dat de weergoden zul-
len meewerken om het wintergevoel
nog te versterken. Zeker is dat Winter-
Wonderland ook dit jaar weer iets
heel bijzonders wordt.

Winter Wonderland is het enige win-
terse evenement van de Stichting
Openluchttheater Lochem en is be-
doeld voor alle leeftijden, waarbij
vooral ook aandacht is besteed aan
kinderen. Maar vorig jaar hebben jong
en oud letterlijk met open mond zien
staan kijken naar de neerdwarrelende
sneeuw, de lichtjes, het vuur en de ve-
le sprookjesfiguren. Marcel Fortuin:
"Denk niet dat de tweede WinterWon-
derland een kopie is van de eerste. Het
theater ziet er dit keer weer helemaal
anders uit. Andere decors, andere the-
ma's en andere sfeerelementen." Uiter-

aard zijn er weer de typisch winterse
versnaperingen zoals glühwein. Maar
er zijn ook 'gewone' bars open in het
theater. Eén daarvan bevindt zich in
de voormalige theeschenkerij, die
voor de gelegenheid is omgetoverd tot
Ierse Pub, compleet met de Ierse folk-
band Flairplay. Je komt letterlijk ogen
en oren tekort. 

Voor kinderen is er een open podium.
Maak je muziek of kun je iets bijzon-
ders? Laat het zien aan al die mensen
die rondlopen door het theater. De
opening van de dag belooft spectacu-
lair te worden. Een ganzenhoedster
met vijftien echte (!) ganzen neemt de
vroege bezoekers vanaf de ingang mee
naar WinterWonderland. Sprookjes-
figuren heeft men dit jaar opnieuw
weten te strikken om langs te komen.
En dan zijn er natuurlijk heel veel ka-

bouters. Die wonen altijd in het open-
luchttheater maar ze zijn nogal
schuw. Normaal laten ze zich niet
zien. Maar voor Winter Wonderland
maken ze een uitzondering en dan
kom je ze werkelijk overal tegen. Ze
halen streken uit maar zijn verder on-
gevaarlijk. 

En verder? Teveel om op te noemen.
Ali Baba komt en St. Joris maakt de
boel onveilig met z'n draak. En dieren
zijn er dit jaar ook weer. En zangkoren
en, en, en....  

De toegang tot Winter Wonderland is
geheel gratis. Openluchttheater De
Zandkuil is gelegen aan de Paasberg in
Lochem. Parkeren kan op de parkeer-
plaats van Accon aan de Zutphense-
weg en is de hele dag beschikbaar voor
bezoekers van het Openluchttheater.

Aanstaande zaterdag 

2de WinterWonderland in Openluchttheater

De eerste editie van Winter Wonderland in 2006 was een groot succes. Dat
vroeg letterlijk om herhaling en dit jaar is de Stichting Openluchttheater
Lochem op tijd gestart met de voorbereidingen voor de tweede versie van
dit letterlijk en figuurlijk sprookjesachtige evenement. Op zaterdag 15 de-
cember is het Openluchttheater Lochem van 16.00 uur tot 22.00 uur weer
helemaal omgetoverd in een sprookje.

In eerste instantie was Maarten Wolve-
tang zeer stellig in zijn doelstelling: 'Ik
ben bereid om v.v. Vorden dit seizoen
uit de brand te helpen, maar ik denk
dat het, ook gezien het feit dat ik hier
al eerder 3 jaar ben geweest, voor bei-
de partijen beter is dat het bij 1 sei-
zoen blijft'. Met deze boodschap had
het bestuur van v.v. Vorden dus een va-
cature voor het nieuwe seizoen en on-
danks dat er de afgelopen 3 weken
zeer positieve gesprekken zijn gevoerd
met enkele kandidaten, kwam het
door diverse redenen niet tot een ak-
koord met één van de gegadigden.

Afgelopen donderdag kwam het be-
stuur en Maarten Wolvetang toch
weer bij elkaar om tafel, nadat duide-

lijk was geworden dat het 'gevoel' van
de inwoner van Hummelo toch voor
een andere mening heeft gezorgd. 

'Als ik eerlijk ben heb ik het erg naar
mijn zin bij v.v. Vorden. En als dan de
spelersgroep, de begeleiding en het be-
stuur mij duidelijk maakt dat ze graag
verder met mij willen, waarom zou ik
dan niet mijn gevoel laten spreken', al-
dus Wolvetang die eerder met Vorden
in 2001 is gepromoveerd naar de 3e
klasse.

Voorzitter William v.d. Veen is zeer
verheugd met de contractverlenging
van Maarten Wolvetang. 

'Als bestuur waren ook wij verrast
door deze 'move' van Maarten, maar
aangezien wij hem in eerste instantie
graag wilde behouden, zijn wij zeer te-
vreden dat het afgelopen donderdag
tot een akkoord is gekomen'.

Bestuur v.v. Vorden verlengt 
contract met Maarten Wolvetang!
Het bestuur van de voetbalvereni-
ging Vorden heeft het contract met
Maarten Wolvetang als hoofdtrai-
ner met 1 seizoen verlengt.

Elke persoon die je tegenkomt op
straat heeft een verhaal te vertellen, is
de stelling van de debuterende regis-
seurs José Carbacho en Juan Cruz. De
titel is dubbelzinnig: tapas zijn de lek-
kere hapjes die je met je vrienden
deelt, maar het verwijst ook naar het
werkwoord ´tapar´, bedekken. Achter
ieders façade kan iets moois, ontroe-
rends schuilgaan. 

Tapas vertelt de kleine verhalen van
gewone Spanjaarden die te maken
hebben met eenzaamheid, liefde, de
dood, seks, vriendschap, jaloezie en
hoop.  Het zijn universele thema's
waar mensen overal ter wereld zich

mee bezighouden. Maar het wordt
nooit zwaar: Tapas is een liefdevolle
komedie, waarin iedereen zich zal
herkennen. 

In een wijk van een grote Spaanse stad
komen de levens van een aantal buurt-
bewoners samen. Ze ontmoeten el-
kaar in de bar, in de supermarkt of in
bed.  Mariano en Conchi, twee bejaar-
den, kampen met de angst om ziek te
worden of alleen achter te blijven. Na
een hoop teleurstellingen heeft Ra-
quel een virtuele relatie via internet
met een Argentijn om de leegte in
haar leven te vullen. Lolo, een luid-
ruchtige bareigenaar, ontdekt dat er
meer in het leven is dan alleen zijn
bar, wanneer hij een nieuwe kok aan-
neemt die leven in de brouwerij
brengt. De twee jongens César en Opo
werken in de supermarkt en dagdro-
men over hun vakantie, waarin ze ou-
dere, door de wol geverfde vrouwen
gaan verleiden.

Film in de Bibliotheek

Op donderdag 20 december aan-
vang 20.00 uur vertoont de biblio-
theek de film Tapas van de regis-
seur  José Corbacho. Kaarten voor
de film zijn verkrijgbaar in vesti-
ging Vorden. Leden van de VOB
krijgen korting.

Deze is bijna elf jaar bestuurslid ge-
weest en vindt het thans tijd worden
voor andere zaken (bijvoorbeeld wiel-
rennen) Klein Nengerman zal wel het

lopende seizoen afmaken. Voorzitter
William van der Veen bedankte hem
voor zijn inzet en overhandigde hem
namens de vereniging een wielren-
broek. 
Alex van de Berg werd vervolgens tot
bestuurslid gekozen. Marc van der Lin-
den en Ab Hartelman stelden zich
voor een nieuwe bestuursperiode her-
kiesbaar.

Afscheid
Het bestuur van de voetbalvereni-
ging Vorden heeft tijdens de jaar-
vergadering afscheid genomen van
wedstrijdsecretaris Wilco Klein
Nengerman.

Natuurlijk een parcours met hier en
daar toch flink wat waterplassen. Ge-
lukkig voerde de rit veelal over zand-
grond, zodat we de slechte stukken
eruit hebben gelaten en hebben wij
het parcours daardoor wat omgelegd. 

De rijders waren daar zeer content
mee’, aldus Harry Eggink namens de
organiserende vereniging de VRTC De
Achtkastelenrijders. Men kon kiezen
uit twee afstanden, 30 of 45 kilometer.
De service auto behoefde deze zondag-

morgen niet in actie te komen, want
er deden zich gelukkig geen ongeval-
len voor.

De medewerkers van de fietsclub
mochten deze morgen met name ook
bij de controlepost heel wat schouder-
klopjes in ontvangst nemen. Daar wer-
den de deelnemers namelijk getrak-
teerd op bouillon en gehaktballetjes.
Start en finish waren bij het sportcom-
plex van de voetbalvereniging Vorden,
waar de rijders zich konden douchen
en waar tevens de mogelijkheid was
om de fietsen weer schoon te spuiten.
Deze grote veldrit was de laatste activi-
teit van de Achtkastelenrijders in dit
jaar. De volgende veldrit wordt op
zondag 27 januari 2008 verreden met
eveneens het sportcomplex aan de
Oude Zutphenseweg als start-/finish-
plek.

Veldrit Achtkastelenrijders
trok 725 deelnemers
‘De thuisblijvers hebben toch wel
wat gemist, want de veldrit trok
zondagmorgen liefst 725 deelne-
mers en dat onder een vriendelijk
schijnend zonnetje. Wij hadden
gezien de weersomstandigheden
van de laatste 24 uur een dergelijk
aantal niet verwacht.

Het evenement wordt nu gehouden
op zondag 6 januari 2008. De deelne-
mers kunnen die dag vanaf de Kapel

tussen 11.00 en 13.30 uur starten voor
een wandeling van of 7 of 14 km.

Onderweg zullen een aantal midwin-
terhoornblazers medewerking aan de-
ze wandeling verlenen. Tevens wordt
een kop erwtensoep en een glas
glühwein of een beker chocolademelk
aangeboden.

Winterwandeling Wildenborch afgelast
De Winterwandeling die zondag 9
december in het buurtschap Wil-
denborch gehouden zou worden is
gezien de slechte gesteldheid van
de bos- en wandelpaden afgelast.

We willen deze avond met elkaar een
Kerstkoffietafel gebruiken met daar
tussendoor een intermezzo. Veel da-
mes hebben zich al opgeven. 
Degene die dit nog niet hebben ge-
daan kunnen tot 15 december bellen
naar Hanny Wichers, tel. 55 23 07. De
avond begint om 19.45 uur en wordt
gehouden in de Herberg.

NBvP 
Vrouwen van Nu
Woensdagavond 19 december hou-
den wij onze Kerstbijeenkomst.



Vijf jaar geleden opende Marian Al-
berts haar kapsalon. Ze heeft  lang na-
gedacht over wat haarzelf en haar toe-
komstige klanten het meest zou aan-
spreken. Ze kwam toen al gauw met
het idee om de kapsalon een oase van
rust te laten zijn in deze drukke tijd.
Op de achtergrond klinkt ontspannen
rustige muziek en ze stopt een warme
kruik tegen de onderrug. Bij je stuitje
zitten veel energiebanen. Door de
warmte van de kruik gaan deze ener-
giebanen stromen. Er treedt ontspan-
ning op. Het aktief denken wordt min-
der en de ademhaling dieper. Zo tankt
de klant op een hele functionele ma-
nier energie bij. De kleur kappersman-
tel die de klant omkrijgt is niet zo-
maar  gekozen. De kleur is gekozen
via de 7 chakrakleuren. Marian voert
met haar klanten een rustig en posi-
tief gesprek.
Voordat ze haar eigen salon opende
heeft Marian al ruime ervaring opge-
daan in het kappersvak. Ze was op
haar 21ste al cheffin van een grote sa-

lon. Kort daarna zette ze een nieuwe
zaak op voor haar toenmalige werkge-
ver. Nu heeft ze alweer 5 jaar haar ei-
gen salon en voelt zich daar heerlijk
bij. En dat wil ze met u vieren.

Het gebruik van natuurlijke produc-
ten speelt een belangrijke rol bij Kap-
salon Via Via. De zaak heeft met zijn
lemen muren al een heel natuurlijke
uitstraling. Maar niet alleen het interi-
eur, ook op het gebied van haarverzor-
ging werkt ze  zoveel mogelijk met na-
tuurlijke producten. Sinds een klein
jaar werkt ze met het kappersmerk
Abba, een product dat al bestaat sinds
1985 en een paar jaar geleden in Ne-
derland is gelntroduceerd.
Abba is geheel natuurlijk en veganis-
tisch, sulfaat-, parabenen- en conserve-
ringsmiddelenvrij en bevat geen
kunstmatige geur en kleurstoffen. Het
is een merk dat bestaat uit vier verzor-
gingsstappen: reinigen, conditione-
ren, herstellen en stylen. Het is ge-
maakt van kruiden en bevat aroma-
therapie. Een A-merk voor een B-prijs
zeg maar. Dat geldt trouwens ook voor
de behandeling. 
Op ma,di en do,vr: 9.00-15.00 u. Di
avond voor heren en kinderen die
overdag niet kunnen. Tel. 0575-575565
of kijk op www.kapsalonviavia.nl

Verwen kapsalon Via Via

Een verademing 
in deze drukke tijd

In januari is het alweer 5 jaar dat er
in Zutphen-Leesten-west een heer-
lijke verwen kapsalon zit. Om dit te
vieren krijgt u  éénmalige korting
op elke kappersbehandeling in de
hele maand januari.

Vorden E4 Kampioen!

Het kampioensteam Vorden E4 op de foto. Jongens proficiat met het behaalde succes!

Met de opbrengst helpt de NSGK kin-
deren en jongeren met een handicap
om zo volwaardig mogelijk te kunnen
leven. Vorig jaar waren er in het hele
land bijna 6000 vrijwilligers die samen
ongeveer 420.000 euro inzamelden,
een prachtige opbrengst. En dit jaar
gingen rond de 7000 vrijwilligers als
collectant op pad. De totale opbrengst
zal per begin 2008 bekend zijn.

DE OPBRENGST
Kinderen en jongeren met een handi-
cap willen graag gewoon meedoen,
net als hun leeftijdgenootjes. Daar-
voor zijn vaak veel extra aanpassin-

gen, zorg en begeleiding nodig. De
NSGK helpt, bijvoorbeeld met speciale
vakanties, aangepaste speelplaatsen
en kleinschalige woonvormen. Zodat
ze met hun beperking toch gewoon
kind kunnen zijn.

MEEDOEN?
Wilt u volgend jaar ook meedoen aan
de collecte? Dan bent u van harte wel-
kom in het collecteteam. Neemt u con-
tact op met Helma Eykelkamp, tel.
(0575) 55 44 35. De NSGK komt al sinds
1950 op voor kinderen en jongeren
met een handicap in Nederland. De
stichting is onafhankelijk en kan haar
werk doen dankzij donateurs, bedrij-
ven en vrijwilligers. Zij dragen kinde-
ren met een handicap een warm hart
toe en zetten zich daar belangeloos in.
De NSGK is in het bezit van het CBF-
keurmerk. Dit garandeert dat ze op een
verantwoorde manier omgaat met de
giften die zij ontvangt. Meer informa-
tie vindt u op de website www.nsgk.nl

Collecte voor gehandicapte kinderen
een succes door vrijwilligers
In de week van 12 tot en met 17 no-
vember is er met enthousiasme
door vrijwilligers in Vorden gecol-
lecteerd voor de Nederlandse Stich-
ting voor het Gehandicapte Kind
(NSGK). Met een team van 15 collec-
tanten is er 665,98 euro opgehaald
in Vorden. Een succes!

Het project Weeshuis in India werd
uiteindelijk vanwege negatieve publi-
citeit rondom de leiding van het kin-
derhuis niet uitgevoerd. Het Tsjerkin-
project, dat tweejaarlijks een gezond-
heidsreis naar Zutphen en omgeving
organiseert voor circa 30 kinderen uit
het Tsjernobyl rampgebied, werd me-
de dankzij de bezielende kracht van
Julia Loen een groot succes. Zo’n suc-
ces dat het project nu wordt verzelf-
standigd en wordt ondergebracht in

een los van de Rotary op te richten
stichting. Julia Loen zal volgens de Ro-
taryclub Vorden-Zutphen, ook in deze
stichting, maar nu op ‘persoonlijke ti-
tel’, ongetwijfeld weer een inspireren-
de en bezielende taak vervullen.
De onderscheiding die Julia Loen
kreeg uitgereikt, is vernoemd naar
Paul P. Harris die in 1905 in Chigago in
Illinois de Rotary heeft gesticht. Het
was de eerste serviceclub ter wereld.
Vandaag de dag is Rotary de meest in-

ternationale van alle serviceclub orga-
nisaties. Rotary telt meer dan 1, 2 mil-
joen leden. Rotariërs zetten humani-
taire acties op, ijveren voor de toepas-
sing van strenge ethische principes,
om het even welk beroep en brengen
de wereld goede wil en vrede. Rotary
International telt wereldwijd meer
dan 29.000 clubs. De organisatie is
niet politiek getint en is geen sekte.
‘Service Above Self’ is het Rotary mot-
to. Wat Rotariërs in naam van Rotary
ook doen, zij doen het vrijwillig.
Het is trouwens de eerste keer in het
bestaan van de Rotaryclub in Vorden
dat de ‘Paul Harris Fellowship’ wordt
uitgereikt. Julia Loen ontving de on-
derscheiding tijdens de jaarlijkse wijn-
proef avond die dinsdag bij hotel bak-
ker werd georganiseerd. De opbrengst
van deze avond komt geheel ten goede
aan het nieuwe serviceproject van de
club: realisatie van watervoorzienin-
gen voor een achtergebleven groep
mensen in het noorden van Ghana.

Julia Loen onderscheiden als 'Paul Harris Fellow'

Rotaryclub Vorden-Zutphen waardeert inzet
voor projecten rondom kinderen in de knel

Rotarylid Julia Loen werd dinsdagavond in hotel Bakker te Vorden door
Henk Olde Riekerink, gouverneur van district nummer 1560 Oost-Neder-
land, onderscheiden als ‘Paul Harris Fellow’. Deze titel wordt aan perso-
nen toegekend die zich op een bijzondere en onderscheidende wijze heb-
ben ingezet voor de realisatie van de Rotary- idealen. Binnen de Rotary
geldt deze onderscheiding als zeer bijzonder. Julia Loen is sinds 1984 lid
van de Rotaryclub Vorden-Zutphen (voorheen ’t Kwartier van Zutphen). Zij
kreeg de onderscheiding vanwege het feit dat zij zich altijd met hart en
ziel inzet voor projecten rondom kinderen in de knel. Naast het feit dat
zij initiatief nam tot de opzet van projecten als Weeshuis in India en Tsjer-
kin is zij in alle Rotary activiteiten en projecten waaraan zij deelneemt
steeds betrokken en drijvende kracht achter de uitvoering.

Zaterdag en zondag alles afgelast.

PROGRAMMA 
zaterdag 15 december
14:30 Ratti 4 - AZSV 8 (zat)   
12:00 Ratti B1C - Zelos B2    

14:30 Diepenheim A1 - Ratti A1CD    
09:30 Pax D4M - Ratti D1CD

Zondag 16 december
10:00 Ratti 3 - Keijenburg. Boys 6 (zon) 
14:00 Erix 1 - Ratti 1 (zon)    
09:30 Keijenburg. Boys 5 - Ratti 2 (zon) 
11:00 VDZ DA2 - Ratti DA1 (zon)

Vo e t b a l



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

Wehme.
• vJeu de Boulebaan bij de Wehme.

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

centrum. Op ma-, wo- en donderdag-
morgen van 9.00 tot 12.00 uur. Info
en opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den

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

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

DECEMBER:
12 Kerst-contactmiddag Handwerk-

middag Welfare Rode Kruis in de
Wehme

12 ANBOKlootschieten bij de Kleine
Steege

13 Klootschietgroep de Vordense Pan
14 ANBO dialezing Langs de zijderou-

te, in het Stampertje
18 Lindese Vrouwengroep Kerstvie-

ring
19 NBvP Vrouwen van NU Kerstbijeen-

komst in de Herberg
19 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
20 Bejaardenkring Vorden Kerst
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 PCOB Kerstviering in het Stamper-

tje Kerstmeditatie door dhr. Dijk-
man

27 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
3-12 t/m 14-1 

Tentoonstelling schilderijen, Galerij
Amare, Komvonderlaan.

T/m 9-2 
Beeldende kunst "Fantastisch" in
de Bibliotheek Vorden.

T/m 10-02
"Net even anders", in galerie Agnes
Raben, Nieuwstad 20.

Iedereen die dezelfde postcode als de
hoofdprijswinnaars hebben, hebben
ook prijs! Wekelijks vindt u in het Vor-
dens Contact de prijswinnaars en ie-
dereen die een prijs heeft gewonnen
krijgt ook persoonlijk bericht. 

Tot slot worden alle prijzen uitgereikt
op de Kerstmarkt op zaterdag 15
december a.s. om ong. 14.30 uur tot
ongeveer 15.00 uur. Alle prijswinnaars
van harte gefeliciteerd namens de
Vordense Ondernemers Vereniging!
Eindejaarsactie Vordense Onderne-
mersvereniging 2007

"WIN SAMEN MET JE BUREN"
Evenals de voorgaande jaren organi-
seert de V.O.V. ook dit jaar weer de be-
kende Eindejaarsactie.

WANNEER?
De actie loopt van maandag 19 novem-
ber 2007 tot en met donderdag 13
december 2007.  Elke kassabon die bij
besteding vanaf €10,- verkregen wordt,
kan ingevuld worden (Dus naam,
adres en postcode met woonplaats
duidelijk vermelden) en vervolgens in
één van de daarvoor bestemde bussen
gedeponeerd worden. 

Alle deelnemende bedrijven zijn dui-
delijk te herkennen aan de poster op
het pand.

De bussen staan bij: Super de Boer
Yvonne en Wilbert Grotenhuys, Mitra
Slijterij Sander Pardijs, Welkoop Vor-
den, Visser Mode en Bruna Vorden

WAT KUN JE WINNEN?
Dit jaar gaat er wel iets veranderen in
de Eindejaarsactie n.l.: Er gaan per
week 2 hoofdprijzen vallen, dus 2
straten vallen per week in de prijzen,
en niet 1 straat. 
De prijswinnaars ontvangt een hoofd-
prijs t.w.v. 100 euro. 

DE INHOUD VAN DIT CADEAU
BESTAAT UIT:
- verrassingspakket
- cadeaubon (in te leveren bij de deel-

nemende bedrijven)
- bos bloemen 

Uiteraard vieren de mensen met
dezelfde postcode ook feest, want zij
delen ook mee in de prijzen te weten:
- cadeaubon (in te leveren bij de deel-

nemende bedrijven)
- bos bloemen 

De bekendmaking van de prijzen volgt
per week in het Contact en men krijgt
persoonlijk een uitnodiging om de
prijs gezamenlijk op de kerstmarkt in
ontvangst te nemen.

"Win samen met je buren".

V.O.V. EINDEJAARSACTIE IS
MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 
Ami kappers, Anthony’s Country
Store, Autobedrijf Shell Groot
Jebbink, Autobedrijf A. Klein
Brinke, Bakkerij Joop, Barendsen
Fixet, Bistro De Rotonde, Bruna
Vorden Boek en Kantoor, Cafe
Feestzaal “De Herberg”, De Vor-
dense Tuin, Drogisterij DA Ten
Kate, Dutch PC Electronics, Echte
Bakker Van Asselt, Etos Barend-
sen B.V., Euro Planit B.V., Fa. Mar-
tens, Fashion Corner, Giesen
Schoenmode, Heersink Haarmo-
de, Helmink B.V., Hotel Restau-
rant Bakker, Hotel Restaurant
Gravin van Vorden, Keurslagerij
Vlogman, Mitra Slijterij Sander
Pardijs, Plaza Vorden “food for
all”, Profile Bleumink, Rabobank
Graafschap - Noord , Roosenstein
Quality Wear, Salon Marianne,
Siemerink Opticien, Sueters
Speelgoed-Huishoud-Kadoshop,
Super de Boer Grotenhuys, Sfeer
van Josephine, Tuunte Fashion
B.V., Visser Mode, Vordense Apo-
theek, VVV Vorden, Welkoop Vor-
den, Yvonne Jeugdmode.

Aanstaande zaterdag 15 december is
in Vorden weer de jaarlijkse Kerst-
markt.

De eindejaarsaktie commissie houdt
op deze gezellige kerstmarkt de prijs-
uitreiking om 14.30 uur. Alle win-
naars die gecommuniceerd zijn via
het Vordens Contact zien wij graag om
14.30 uur bij het podium op de kerst-
markt voor de prijsuitreiking, te we-
ten:
Fam. Suter, Nieuwstad 8, 7251 AH
Vorden
tevens alle buren met de postcode
7251 AH Vorden

Fam. Krijt, Vogelzang 4, 7234 SZ
Wichmond
tevens alle buren met de postcode
7234 SZ Wichmond

Fam. S. van de Heide, de Boonk 21,
7251 BS Vorden
tevens alle buren met de postcode
7251 BS Vorden

Fam. A. Degenkamp, W. Alexander-
laan 3, 7251 AW Vorden
tevens alle buren met de postcode
7251 AW Vorden

Fam. P. Bosma, Het Leemgoor 14,
7251 VP Vorden
tevens alle buren met de postcode
7251 VP Vorden

Fam. F. Teerink, H. van Brameren-
straat 12, 7251 XH Vorden
tevens alle buren met de postcode
7251 XH Vorden

Allemaal van harte gefeliciteerd en tot
aanstaande zaterdag om 14.30 uur op
de kerstmarkt voor de prijsuitreiking.

Uitslag 3e trekking
Eindejaarsactie VOV 2007
• Familie P. Bosma

Het Leemgoor 14

7251 VP  VORDEN

• Familie F. Teerink

H. van Bramerenstraat 12

7251 XH  VORDEN

Deze opbrengst werd door het Natio-
naal Fonds Ouderenhulp nog verdub-
beld. Er konden dus zelfs twee fietsen,

in plaats van één, worden aangekocht.
De gemeente ondersteunde, in het ka-
der van ruimte voor betrokkenheid bij
de gemeenschap, bij de aankoop van
de fietsen. Profile Bleumink te Vorden
deed als leverancier aanzienlijk wat
'water bij de wijn' en daarmee kon de
rolstoelfiets-actie slagen.
Op vrijdag 14 december aanstaande
om 11 uur vindt de feestelijke levering
van de twee fietsen plaats bij de Beek-
delle, Pastorieweg 1. 
Familie, vrienden van de bewoners
van de Beekdelle en alle betrokkenen
zijn van harte welkom om de feestelijke
levering bij te wonen.

Grote maatschappelijke 
betrokkenheid inwoners Vorden
Verpleeghuis De Beekdelle ontvangt twee rolstoelfietsen

Afgelopen jaar organiseerde loca-
tie De Beekdelle van Stichting Sut-
fene een rommelmarkt, waarvan
de opbrengst bestemd zou zijn
voor een rolstoelfiets. Dankzij geld
en prijzen die beschikbaar werden
gesteld door de Vordense midden-
stand, de Rabobank, Bouwbedrijf
Wolbrink-Masselink, giften van fa-
milie van de bewoners en anonie-
me giften leverde dat een mooi
geldbedrag op.

Zij is autodidact en is in deze periode
serieus met aquarelleren begonnen.
Behalve het werken op deze manier
maakt ze wel eens een uitstapje naar
acryl. In beide technieken springt bij

haar de subtiele manier van werken er
uit. Goed observeren en dan de bonte
variatie aan kleuren ontdekken zijn
het uitgangspunt voor Ronny. In land-
schappen en bloemen komt al die
pracht in gedetailleerde volheid terug.
Deze expositie hangt half december in
het woonzorgcomplex, bij de Delle 11
t/m 21.

Expositie aquarelleren in de Wehme
Ronny de Dijcker-Jensen werd in
1938 geboren in Amsterdam. Sinds
14 jaar woont zij in Lochem.

Vrijdag morgen om 7.00 uur werd er
begonnen met beslag maken en de
laatste oliebollen kwamen om 18.00
uur uit het vet. In de loop van de vrij-
dagmiddag waren de leden al begon-

nen met de verkoop van de overheer-
lijke oliebollen. De verkoop op de vrij-
dag verliep al zeer goed. Zaterdag mor-
gen waren de overige oliebollen al snel
verkocht. Het spijt Concordia dat zij
door de grote vraag naar de heerlijke
oliebollen, niet elk adres heeft kun-
nen bezoeken. De volgende oliebollen
actie word op 12 en 13 december 2008
gehouden.

Geslaagde oliebollenactie
Muziek vereniging Concordia Vor-
den, hield afgelopen vrijdag en za-
terdag haar jaarlijkse oliebollenac-
tie.

Door Dorcas is nu meegedeeld, dat de
collectebus in Vorden niet minder dan
€ 183,- heeft opgebracht (vorig jaar
ruim € 200,-). Ook het aantal gevulde
dozen was dit jaar iets lager. De op-
brengst van deze bus is bestemd voor
de leniging van de transportkosten

van de Voedselactie in Oost-Europa.
Belangrijk is nog te vermelden dat de
collecte tijdens de Dankdag in de Ge-
reformeerde Kerk op 7 november jl.
dit jaar ook voor het eerst aan de on-
der-steuning van de Voedselactie Dor-
cas werd besteed. Deze collecte heeft
ruim € 175,- opgebracht. Beide collec-
ten samen hebben het mooie bedrag
van € 358,- opgebracht. 
Alle gevers en geefsters in Vorden wor-
den door de organisatoren hartelijk
bedankt voor hun bijdrage aan deze
Voedselactie in welke vorm dan ook.
Rond deze tijd zullen de dozen aan de
allerarmsten in Oost-Europa worden
overhandigd.

Opbrengsten twee collecten
Voedselactie
Pas nu is bekend geworden de op-
brengst van de collectebus van de
Voedselactie 2007, gehouden op 9
november jl. in de winkel van Su-
per de Boer te Vorden. Tot vorig
jaar werd de opbrengst van de col-
lectebus geteld door de organisato-
ren. Nu moest dit door de organisa-
tie Dorcas zelf gebeuren.

TWEEDE KERSTDAG
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ENTREE V.VERKOOP €7,00

OPEN 21:30 UUR - 02:00 UUR
ENTREE V.VERKOOP €7,00    

OPEN 21:30 UUR - 02:00 UUR

IN DE BALUSTRADE ZAAL:IN DE BALUSTRADE ZAAL:

TWEEDE KERSTDAG

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

FEESTEN !FEESTEN !:

PERFECT !PERFECT !



Daarbij is het ook al die tijd al het per-
soneel dat belangeloos deze klok op-
hangt. Al met al toch iedere keer weer
een hele klus, zeker als de weersom-
standigheden niet altijd even prettig

zijn. Om het personeel toch enigzins
te bedanken heeft de VOV de heren
een hapje en een drankje aangeboden
bij de Rotonde.

Barendsen hangt kerstklok op

Kerst is in aantocht

De laatste jaren is het al weer een traditie, de firma Barendsen plaatst in
het dorp op het grasveld voor de kerk de kerstklok.

De weergoden werken niet altijd mee met het plaatsen van de klok, ook donderdag was het
niet al te prettig om buiten te zijn.

Op zaterdagmiddag vertrekt het koor
met de bus vanuit Vorden naar Raven-
stein. Daar branden vanaf 19.00 dui-
zenden kaarsen achter de ramen van
alle huizen in het historische stads-
centrum. Het klokgelui van de kerken
laat om 18.45 uur alle elektrische ver-
lichting in het centrum doven. Op dat
moment start ook op vele locaties de
optredens van 21 koren, ensembles en
ander muziekgroepen. 

Daarnaast worden verschillende nos-
talgische beroepen en theater - optre-
dens in historische stijl en decor uitge-
beeld in etalages en op straat. En op de
gracht drijft een levensgroot kaarsen-
mozalek van 3000 kaarsen. De met on-
telbare kaarsen verlichte tuinen, de
molen en de creativiteit in en om de
huizen van de stadbewoners maken

de bijzondere kerstsfeer compleet. De-
ze manifestatie wordt al voor de 17de
keer georganiseerd en trekt jaarlijks
tussen de 10 en 20 duizend bezoekers
uit het hele land.

Tijdens de twee optredens van het Vor-
dens Mannenkoor, onder leiding van
Frank Knikkink en met pianobegelei-
ding van Johannes Luijken, wordt een
twintigtal liederen uit het gevarieerde
liederenrepertoire gezongen.

Door de deelname aan dit evenement
ontbreekt het koor voor een keer op de
Kerstmarkt in Vorden. Er zijn echter
nog twee mogelijkheden om het koor
tijdens de kerstperiode in de eigen re-
gio te beluisteren. Allereerst tijdens
het kerstconcert op dinsdagavond om
20.00 uur in de St.Willibrorduskerk in
Hengelo samen met het Hengelo's Ge-
mengd Koor en D.E.S. uit Westendorp.
En dan is er het eigen grote kerstcon-
cert op zondagmiddag 23 december
om 14.30 uur in de Christus Koning-
kerk in Vorden. Hierbij zal onder ande-
re ook de sopraan Irma ten Brinke op-
treden. Over dit concert kunt u uitge-
breid lezen in de speciale kersteditie
van het Contact.

Vordens mannenkoor naar
Ravenstein
Het Vordens Mannenkoor is uitge-
nodigd om op zaterdag 15 decem-
ber deel te nemen aan de kerstma-
nifestatie "Ravenstein bij kaars-
licht". Hier zal het koor twee optre-
dens verzorgen in de Nederlands
Hervormde kerk en deelnemen
aan de afsluitende samenzang op
het Marktplein.

In aansluiting op het artikeltje vorige
week in Contact nog een aanvulling
op de route van de Buurtbus. De
Buurtbus rijdt komende van Wich-
mond, richting Vorden, op de rotonde
van de Rondweg, rechts af, vervolgens

1 ste weg linksaf Deldenseweg, op
splitsing linksaf Nieuwstad, voor de
Wehme langs, op kruising linksaf
Raadhuisstraat, rechtsaf Dorpsstraat,
op de rotonde linksaf Stationsweg, Sta-
tion. Zelfde weg terug.

Route wijziging Buurtbus
Vierakker-Wichmond

Wij denken dat ons ideaal haalbaar is,
het heeft alles te maken met onze
nieuwe structuur, zeg maar met de
toekomstvisie. We verwachten een fik-
se uitbreiding van ons ledental. Mo-
menteel hebben we vijf seniorelftallen
en 20 jeugdteams (14 pupillen en vijf
juniorenteams) Alles bij elkaar 340
spelende leden, maar daarin komt een
positieve verandering. Op basis van de
bevolkingsgroei en de toename van
jeugdige voetballers denken wij dat
wij over ongeveer vier tot vijf jaar in to-
taal circa 420 leden hebben, dus een
groei van pakweg 20 procent. Dat bete-
kent meer jeugdteams, maar ook, zij
het wat minder, toch ook een door-
stroming naar de senioren. Wij ver-
wachten zo rond 2011/ 2012 zeven se-

niorteams te hebben, voorlopig zetten
wij in op zes teams.

De groei is momenteel al reeds zicht-
baar. Een voorbeeld: In 2002 hadden
we geen A- elftal, thans hebben wij er
twee, doordat een aantal jeugdspelers
zijn blijven voetballen. Vaak haken
jongelui door allerlei oorzaken, stu-
die, een baantje op zaterdag e.d. zo
rond hun zestiende af, gelukkig bij
ons steeds minder’, zo zegt William
van der Veen. Om de kwaliteit op te
krikken worden er aparte trainers
voor de A, B en C jeugd aangesteld.Met
deze feiten voor ogen en de nog te ver-
wachten verdere groei gaat men de or-
ganisatie bij ‘Vorden’ navenant aan-
passen. 

William v.d. Veen: ‘Wij hebben inclu-
sief de gebruikelijke commissies in-
middels negen commissies binnen de
club, waaronder bijvoorbeeld een
sponsorcommissie, een communica-
tiecommissie en een binnenkort nog
op te richten seniorencommissie met
elk zijn eigen verantwoordelijkheid,
een eigen takenpakket en een eigen
budget. Daardoor beschikken wij over
nog meer ‘handjes’ om doe- dingen uit
te voeren.

Door dit alles kan het hoofdbestuur
zich uitsluitend met de hoofdlijnen
van het beleid bezig houden. Wij prij-
zen ons bovendien erg gelukkig met
het feit dat wij over ruim 120 vrijwilli-
gers beschikken, zonder wie een sport-
vereniging niet kan functioneren. Dat
is denk ik ook het voordeel van een
dorpsclub, meer betrokkenheid van
bewoners bij verenigingen, waarbij na-
tuurlijk ook het gezelligheidsaspect
een rol speelt’, aldus de voorzitter van
‘Vorden’. Door de ambitieuze plannen
van de club en door de realiteit (groei
ledental) is de huidige accommodatie
aan de Oude Zutphenseweg niet meer
toereikend.

William van der Veen: ‘Gezien het aan-
tal jeugdteams hebben we nu op de za-
terdag al acute problemen. Gemiddeld
worden er in de competitie op deze
dag circa tien wedstrijden gespeeld en
beschikken wij over zes kleedkamers.
De ‘F-jes’ kunnen natuurlijk wel bij el-
kaar in, bij de A en B junioren wordt
het al een stuk lastiger. Dus er moet
wat gebeuren. Inmiddels hebben wij
een commissie samengesteld die gaat
onderzoeken op welke wijze wij onze
accommodatie kunnen uitbreiden. Zo
is er een optie om er twee kleedkamers
bij te bouwen en de bestaande te reno-
veren. Of optie twee, gebruik maken
van de kleedlokalen van het zwembad.
Die worden vanaf september toto en
met eind april (tijdens de voetbalcom-
petitie) niet gebruikt.

Wij hebben inmiddels met het zwem-
badbestuur een oriënterend gesprek
gevoerd en over één en ander van ge-
dachte gewisseld. Ons voorstel werd
goed ontvangen. Tijdens dat gesprek
kregen we te horen dat de kleedka-
mers op het zwembad ofwel gereno-
veerd moeten worden ofwel dat de be-
staande lokalen door nieuwe moeten
worden vervangen. Daarover lopen
momenteel gesprekken tussen het
zwembadbestuur en de gemeente. Het
zou mooi zijn, dat wij dan in het voet-
balseizoen, deze kleedkamers kunnen
huren. Zo slaan we dan twee vliegen
in één klap. Als onze accommodatie-
problemen op die manier opgelost
kunnen worden, is dat een goede
zaak. Dat geldt tevens voor het zwem-
badbestuur. Binnenkort krijgen we na-
der bericht’, aldus William van der
Veen.

Vorden voorzitter William van der Veen:

'Door ledengroei is uitbreiding
accommodatie noodzakelijk"

William van der Veen, voorzitter van de voetbalclub ‘Vorden’ is een opti-
mistisch persoon die niet hoog van de toren blaast, maar iemand die met
doordachte uitspraken komt. Momenteel bungelt het vlaggenschip van
de vereniging, het eerste elftal in de derde klas in de onderste regionen
van de ranglijst. Van der Veen: ‘En toch heb ik er alle vertrouwen in dat wij
het redden, dat wij ons handhaven, hoewel het best wel een moeilijk kar-
wei zal worden. Natuurlijk kan het verkeerd aflopen, het eerste jaar na
een promotie is altijd moeilijk. Mocht handhaving niet lukken, dan nog
is er geen man overboord. Wij zijn ambitieus, maar onze doelen moeten
wel realistisch zijn. Richting toekomst is ons beleid erop gebaseerd dat
wij een ‘stabiele derdeklasser’ worden. Niet een vierdeklasser die toevallig
een keertje kampioen wordt, promoveert en dan een jaar later weer de-
gradeert.

William van der Veen.

Niet vergeten: De Seniorensoos Wich-
mond/Vierakker houdt op woensdag
12 december vanaf 19.00 uur in het
Ludgerusgebouw in Vierakker de Ad-
ventsviering. Er zal veel gezongen wor-

den, door het oecumenisch koor maar
natuurlijk ook in samenzang. 

U weet het: het is altijd een heel fijne
warme avond. Komt dus allen tezamen!

Programma seniorensoos

Over de huidige handelsontwikkelin-
gen in China wordt veel gezegd en ge-
schreven. Ook blijkt de cultuur van
het land in veel opzichten sterk te ver-
schillen van onze wes-terse bescha-
ving. De heer Toepoel reist sinds 1999
regelmatig door China en heeft zich
verdiept in zowel het heden als het
verleden van dit verre land. 

TERUGBLIK
"Na de vorming van het Chinese Kei-
zerrijk in de derde eeuw voor onze
jaartelling, kwam onder de Han-dy-
nastie de zijderoute tot ontwikkeling,
die gedurende meer dan 15 eeuwen de
belangrijkste handelsroute naar het

westen was. Het Westen ( in eerste in-
stantie het Romeinse Rijk) profiteerde
hierdoor van veel producten en ont-
wikkelingen die in China eerder
plaats vonden: zoals zijde, porselein,
boekdrukkunst, papier, kompas en
buskruid. Langs de zijderoute trok een
stroom Boeddistische monnikken van
India naar China. 
Zij bouwden in Noordwest China
langs de zijderoute, aan de rand van
de Taklamakan-woestijn, duizenden
grotkloosters, beschilderd met prach-
tige fresco's en brachten de Boeddisti-
sche religie in heel China. De zijderou-
te loopt voor een groot deel langs de
Chinese Muur, een 5000 km lange ver-

de-digingsmuur, die door de eerste
keizer werd aangelegd. Deze keizer
liet in Xián (de toen-malige hoofdstad
van China en beginpunt van de zijde-
route) tijdens zijn leven ook een
enorm ondergronds mausoleum bou-
wen, waarin op ware grootte een terra-
cotta leger met duizenden soldaten,
paarden en strijdwagens, werd opge-
steld. 

Meer over deze fascinerende gebeurte-
nissen hoort en ziet u de 14de decem-
ber. De beelden worden vertoond op
een groot projectiescherm.    

Het bestuur van ANBO Voor 50-plus-
sers, afdeling Vorden, nodigt u bij de-
ze van harte uit aanwezig te zijn bij de
afsluitende bijeenkomst van het jaar
2007.

ANBO Voor 50-plussers presenteert:
langs de zijderoute in West- en Noord-China

Vrijdag 14 december 2007 verzorgt de heer L.Toepoel om 14.00 uur in het
Dorpscen-trum  - zaal 't Stampertje -  een dialezing over zijn bijzondere
reiservaringen: "Langs de zijderoute in West- en Noord-China".
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Zutphen
Spittaalstraat 54

Ruurlo
Kerkstraat 2

voor onze vestiging in Ruurlo zoeken wij een
gedreven

Ervaren 
Assistent-Accountant

Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
• het samenstellen van jaarrekeningen
• het verzorgen van fiscale aangiften (OB, IB,

VPB)
• het begeleiden en adviseren van klanten
• het begeleiden van collega’s

Je voldoet aan de volgende eisen:
• SPD of HEAO niveau
• enkele jaren ervaring met bovenstaande

werkzaamheden op een vergelijkbaar kantoor
• goede contactuele eigenschappen
• verantwoordelijkheidsgevoel
• affiniteit met het MKB

Sollicitaties kunt u richten aan:
Administratie en Adviesburo Schroer 
t.a.v. J.B.Th. Schroer, 
Postbus 75, 7260 AB Ruurlo.

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Bij Goossens Atomica
is de opruiming begonnen.

GEHELE wintercollectie vrijetijdskleding

KKOO RRTT II NN GG  
VVAANNAAFF  2255%%  

kom snel want op = op

Hoefsmederij W. de Groot
(Warnsveld)

Bel voor informatie
of afspraak:

06-30 458 456

Of kijk op:

www.hoefsmederijwdegroot.nl

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

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

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

Oost

Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op 

AB Oost Asbestsanering
Voor meer 
informatie of 
een vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

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

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

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

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165
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Weekblad Contact blijft eind 2007 iedere week* verschijnen.

Onze aanlevertijden zijn echter wel aangepast.

Voor weekblad Contact van 27/28 december aanleveren

voor woensdagavond 19 december 17.00 uur.

Voor weekblad Contact van 2/3 januari 2008 aanleve-

ren maandag 24 december voor 16.00 uur.

We rekenen op uw medewerking.

Redactie Weekblad Contact

* In week 52, zaterdag 29 december, verschijnt week-

blad Contact Warnsveld niet.

Te koop:

rode en groene beuk
van eigen kwekerij.

Hackforter midwintertocht

i.s.m. Natuurmonumenten en vrouwen vereniging O.V.G.

Zondag 16 december. 

Start v.a. 13.00 uur

Vertrekpunt: Camping Kleine Steege

deelname gratis

Hackforterweg 33  •  7234 SH WICHMOND
Telefoon (0575) 44 19 92 • Fax 0575-441422

camping@kleinesteege.nl • www.kleinesteege.nl

Aannemersbedrijf

H.J.Ruiterkamp B.V.

Is het adres voor alle

gewenste bouw-werk-

zaamheden. O.a. res-

tauratie of renovatie

van bestaande gebou-

wen en nieuwbouw van

gebouwen.

Wij verzorgen ook

tekenwerk (CAD) in 2-

en 3D, incl. het aan-

vragen van de beno-

digde vergunningen.

Tevens mogelijkheid

tot levering van alle

soorten trappen in

vuren en/of hardhout,

op houten en/of stalen

onderbouw.

Lindeseweg 26

7251 NS Vorden

tel. 0575-556631

fax. 0575-556580

www.ruiterkamp.nl

sinds 1946

Aannemersbedrijf 

H.J. RUITERKAMP  b.v.

Wie komt ons helpen????

Vanwege het vertrek van één van onze mede-

werkers zijn wij op zoek naar een

Allround Timmerman I

in het bezit van het diploma leermeester, of

bereid dit te behalen.

Wij zoeken een gemotiveerde medewerker met

de bereidheid tot het volgen van vakgerichte

opleidingen. Het betreft een functie voor vijf

dagen per week (40 uur). In bezit zijn van rijbe-

wijs BE is een vereiste. De werkzaamheden vin-

den hoofdzakelijk plaats binnen een straal van

20 km rondom Vorden.

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

Bouw.

Schriftelijke sollicitaties graag, vóór 19 december

a.s., t.a.v. dhr. H. Ruiterkamp, per post of per

e-mail: hjrbv@ruiterkamp.nl. Voor informatie

over deze vacature kunt U bellen met tel. 0575-

556631 en vragen naar dhr. H. Ruiterkamp.

ACTIE!�
geldig t/m 28 december 2007

Nr.1 wereldwijd

Nu bij uw dealer:

Ideaal voor het snoeien, het zagen van haardhout en het vellen van bomen tot 30 cm stamomtrek.    
Vermogen 1,3 kW - Cilinderinhoud 30,1 cm3 - Gewicht 3,9 kg - Lengte zaagblad 30 cm

MS 170
Benzinemotorzaag

NU € 199,00
cat. € 239,00

Waag u aan de kracht 
van deze zaag

 Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 – Fax: 0314-38 10 57 – www.pelgrom.nl



Zelf is Dorien al bij zussen en broer
respectievelijk als Sarah en Abraham
op pad geweest. Nu ze zelf Sarah zag

vond de familie het hoog tijd dat de le-
vende Sarah's bij Dorien op bezoek
kwamen. Heel Wichmond was in rep

en roer toen er maar liefst 10 levende
Sarah's samen met de moeder van Do-
rien, die al 92 jaar is, door het dorp
strompelden. Het gaf heel wat bekijks
en voor Dorien is het een onvergetelij-
ke verjaardag geworden.

10 levende Sarah's op weg

Op zaterdag 24 november werd het elfde kind van de familie Messing,
tevens jongste, 50 en dit werd door haar familie niet vergeten.

Naast deze bijzondere auto zijn de
nieuwe Nissan Micra en X-Trail te be-
wonderen. 

Ook de succesvolle QASHQAI staat tij-
dens de show in de spotlights. Op een
aantal nieuwe auto's zijn er aantrekke-
lijke aanbiedingen, zoals het introduc-

tiepakket op de nieuwe Micra. En
koopt u tijdens de Eindejaarsshow een
nieuwe auto bij Herwers Nissan, dan
krijgt u een straatje halve oudejaarslo-
ten cadeau. 

Koopt u tijdens de show een occasion
met een minimaal toe te betalen be-

drag van € 5.000,-, dan krijgt u een
flatscreen-TV of een set winterbanden
cadeau (met maximale waarde van
€ 500,-).

De openingstijden van Eindejaars-
show zijn maandag t/m donderdag
van 10.00 - 18.00 uur, vrijdag 10.00 -
20.00 uur en zaterdag van 10.00 - 17.00
uur. 24 en 31 december van 10.00 -
15.00 uur en op zon- en feestdagen ge-
sloten. De medewerkers van Herwers
Nissan Hengelo staan graag voor u
klaar. Kijk voor meer informatie op
www.herwers.nl

Eindejaarsshow bij Herwers Nissan

Van 14 tot en met 31 december vindt de traditionele Eindejaarsshow van
Herwers Nissan weer plaats. Een show met aantrekkelijke aanbiedingen
en geschenken. De glühwein en de snert ontbreken hierbij niet.
Spectaculair is de Dakar Pickup van Nissan die tijdens de show in de show-
room in Hengelo zal staan. In 2003 heeft Nissan met deze auto meegedaan
aan de Dakar race.

De voorbereidingen voor de Eindejaarsshow bij Herwers Nissan zijn in volle gang.

Fuell is een ronkende band die al weer
een aantal jaren meedraait in het rock
& roll- en bluescircuit. 
Met het binnenhalen van gitarist Bas
is de band sinds drie jaar weer op vol-
le oorlogssterkte. 

Fuell presenteert een sterke en af-
wisselende set, voorzien van bekende
en minder bekende bluessongs, rock

& rollers en een paar ballads van on-
der meer Herman Brood, AC/DC, The
Doors, Led Zeppelin, Jimi Hendrix,
Cuby en Stevie Ray Vaughan.  

BEZETTING: 
Maarten Strijker, zang en gitaar 
William Besseling, drums en zang 
Bas Besseling, gitaar 
Ivo Eijkelkamp, bas

Fuell rockt 't Proathuus
LINDE - Rock & roll- en bluesband Fuell treedt zaterdag 15 december op in
café 't Proathuus aan de Lindeseweg 23 in Linde. De decembereditie van
de reeks muziekavonden in 't Proathuus begint om 21.00 uur. De entree is
gratis.

Bij iedere thuiswedstrijd van "De
Graafschap" geeft Super de Boer Yvon-
ne en Wilbert Grotenhuys maar liefst

8 GRATIS* (4x 2) kaartjes weg! Er wor-
den dus 4 winnaars getrokken, het
hele voetbalseizoen door. 

Win tribune kaarten voor de wedstrijd
de Graafschap - NEC voor zaterdag 15
december a.s. om 20.00 uur.

Samenwerking tussen Super de Boer en de Graafschap

Win tribunekaarten voor: 
de Graafschap - NEC
Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuys in Vorden zijn een
unieke samenwerking aangegaan
met de "SUPERBOEREN".

Er zijn mensen die daar toch wat
huiverig voor zijn, is mij gebleken.
Zelfs voor de zogenaamde papieren
schenking. Dan geeft u nog even
niets, maar u verklaart een bepaald
bedrag schuldig te zijn aan uw kin-
deren. Die schuld is pas opeisbaar
bij het overlijden van de laatste van
u beiden. Dan blijkt ook het voor-
deel van deze schuld: je mag hem
meenemen als aftrekbare schuld bij
de aangifte voor het successierecht,
de belasting die je als erfgenaam be-
taalt bij iemands overlijden. De
voorwaarden zijn wel dat u jaarlijks
rente moet betalen aan uw kinde-
ren en dat deze schenking bij nota-
riële akte moet worden gedaan. Dat
heb ik niet bedacht, hoor. 
Huiverig is men voor de rente. Hij
moet inderdaad op te brengen zijn,
maar tegelijk kunt u die rente ook
als een stukje schenking zien. Bo-
vendien kunnen de kinderen daar-
mee de verschuldigde belasting in
box 3 van de inkomstenbelasting be-
talen.
Huiverig is men ook omdat er bij dit
soort schenkingen niet met de war-
me hand wordt geschonken. Dat is
natuurlijk waar. Maar als het met de
warme hand nou eenmaal niet kan
of u wilt nog wat achter de hand
hebben voor toekomstige zorgkos-
ten, dan is dit toch in elk geval een
schenking met een warm hart.
Ook is men huiverig voor de jaar-
lijks terugkerende notariskosten, in-
dien u althans meerdere jaren wilt
schenken. Dat valt reuze mee: in de
eerste plaats kunnen wij twee jaar-
lijkse schenkingen in één akte ver-
zorgen en in de tweede plaats gaan
deze kosten voor een baat uit die de-
ze kosten ruimschoots overtreft. 
Toegegeven: het is niet in alle situa-
ties voordelig om op papier te schen-
ken. Daar moet u maar eens vrijblij-
vend met ons over komen praten.

Wat mij dit jaar nog meer opviel
was de gedachte bij veel mensen dat
als er bijvoorbeeld iemand overle-
den is je naar de notaris moet gaan
waar het testament van de overlede-
ne ligt. Of dat mensen die hun testa-
ment willen wijzigen denken dat
dat moet bij de notaris waar hun

eerste testament is gemaakt, soms
aan de andere kant van het land. 
Bij een overlijden kunt u gewoon
naar de notaris gaan waar de overle-
dene heeft gewoond of waar diege-
ne woont die de belangen van de
overledene heeft behartigd en na
het overlijden de zaken verder af-
wikkelt. De betreffende notaris zal
dan het testament opvragen bij de
notaris waar het is opgemaakt en
dat is wel zo praktisch.
Natuurlijk zijn er ook mensen die
een familienotaris hebben. Die weet
alles van de familie en de familiele-
den zijn er ook vaak geweest. Dan
blijf je daar komen omdat dat een
vertrouwd adres is.
Maar als u verder geen speciale
band met de notaris heeft waar u
uw eerste testament en wellicht ook
uw huwelijkse voorwaarden of sa-
menlevingscontract heeft laten ma-
ken, dan kunt u voor uw aanpassin-
gen gewoon terecht bij de notaris bij
u in de buurt. Die bouwt dan vanaf
dat moment uw dossier op. Overi-
gens mogen notarissen niet uw dos-
sier meegeven, laat staan de akten
zelf. Die blijven in zijn protocol, zo-
als dat heet. Als het goed is heeft u
nog wel afschriften van de betref-
fende akten bewaard. Zo niet, dan
kan de notaris op verzoek een kopie
of een nieuw afschrift aan u afge-
ven. Dan moet u zich wel in persoon
aan zijn kantoor legitimeren. Want
als het goed is zal hij deze beschei-
den niet opsturen. Hij moet immers
weten dat u belanghebbende bent
en in de akte als partij staat ge-
noemd.
Zo, weer een hardnekkig idee uit de
weg geruimd.

Sinds enige tijd kunt u ook onze
website bezoeken, waarop u on-
der meer deze columns kunt na-
lezen. De naam is www.notaris-
hulleman.nl. Simpeler kan het
niet. Net als onze koffie: o zo sim-
pel, maar wel lekker.

Wij wensen u goede dagen.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken.

Wat gaat die tijd toch snel. Of leven wij nou zo snel. De tijd is immers
een constante. Zeg het maar. Een constante zou ook het schenken aan
de kinderen moeten zijn. Feit is dat het alweer meer dan een jaar ge-
leden is geweest dat ik u daarover iets heb verteld. 



U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen.

www.veranderingenindezorg.nl

November 2007
Vóór 20 november ontvangt u een polis

van uw zorgverzekeraar

Januari 2008
Vóór 1 januari 2008 kunt u uw zorgzverzekering

aanpassen of opzeggen bij uw huidige zorgverzekeraar

Februari 2008
Vóór 1 februari 2008 moet u een zorgzverzekering

afsluiten als u wilt overstappen

Deze derde en laatste aflevering van ‘Veranderingen in de zorg’ gaat over 

de kosten van de zorgverzekering. U leest meer over premie, eigen bijdra-

gen, de afschaffing van de no-claim en de invoering van het verplicht eigen 

risico en de gedeeltelijke tegemoetkoming daarvan voor sommige groe-

pen. Daarnaast ook aandacht voor de zorgtoeslag 

Heeft u een eerdere pagina in deze serie gemist? 

Op www.veranderingenindezorg.nl kunt u de eerste twee afl everingen 

bekijken en downloaden.

Ik wens u een gezond 2008 en succes met de keuze van uw nieuwe 

zorgverzekering.

Zorgverzekering: 
kosten en teruggaven

Ab Klink,
minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport

3 DECEMBER 2007

Alle kostenposten nog eens op een rij

Wat gaat u in 2008 betalen voor uw zorgverzekering?
Hieronder hebben we de verschillende posten nog een
keer voor u op een rij gezet.

Wat kost de zorgverzekering

Premie zorgverzekeraar

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt voor

zijn zorgverzekering elke maand

een vast bedrag aan zijn zorgverze-

keraar. Dat is de nominale premie.

Die nominale premie verschilt per

verzekeraar. Kinderen onder de 18

jaar betalen geen premie.

Inkomensafhankelijke bijdrage

Als u werkt of een uitkering krijgt

(bijvoorbeeld WAO of WW), dan

betaalt u naast uw premie ook een

bijdrage. De hoogte van de bijdrage

hangt af van uw inkomen. De inko-

mensafhankelijke bijdrage betaalt u

niet aan uw zorgverzekeraar, maar

wordt ingehouden op uw salaris of

uitkering. De werkgever moet de

bijdrage aan u vergoeden.

Daarover betaalt u dan wel belas-

ting. De vergoeding geldt ook voor

een aantal uitkeringen. Heeft u

AOW? Dan is de vergoeding al in

uw AOW verwerkt. In 2008 betaalt u

7,2% (als de bijdrage wordt vergoed)

of 5,1% (als de bijdrage niet wordt

vergoed) over maximaal

€ 31.059 van uw inkomen.

Verplicht eigen risico

Op 1 januari 2008 wordt de no-claim

vervangen door een verplicht eigen

risico van 150 euro. U betaalt de

eerste 150 euro aan zorgkosten dus

zelf. Dat geldt niet voor de kosten

die u maakt voor de huisarts, tand-

heelkunde tot 22 jaar, verloskundige

hulp en kraamzorg.

Eigen bijdragen
Soms moet u een eigen bijdrage

betalen. Bijvoorbeeld 10 euro per

consult voor eerstelijns psychologi-

sche zorg. U betaalt dan een stukje

van de kosten voor de behandeling

zelf. De kosten voor eigen bijdragen

komen bovenop het verplichte eigen

risico.

Hoe krijgt u een fi nanciële
tegemoetkoming?

Zorgtoeslag

Niet iedereen heeft hetzelfde inko-

men. Daarom is er de zorgtoeslag.

Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de

zorgtoeslag. U ontvangt de zorgtoe-

slag elke maand van de Belasting-

dienst. Als u al zorgtoeslag ontvangt,

hoeft u niets te doen. U krijgt dan

automatisch bericht van de Belasting-

dienst/Toeslagen.

Uiterlijk 31 december krijgt u een

brief met het bedrag van uw toeslag

voor 2008.

Heeft u nog geen zorgtoeslag?

Zorgtoeslag over 2007 kunt u nog

tot 1 april 2008 aanvragen. Kijk op

www.toeslagen.nl of bel met de

Belastingtelefoon (0800-0543).

Financiële tegemoetkoming voor het

eigen risico

Bepaalde groepen chronisch zieken

krijgen eind 2008 een tegemoet-

koming van 47 euro. Ook mensen die

op 1 juli 2008 langer dan een half jaar

in een AWBZ-instelling verblijven,

krijgen deze tegemoetkoming. Het

Centraal Administratiekantoor Bijzon-

dere Zorgkosten (CAK-BZ) betaalt de

tegemoetkoming eind 2008

automatisch uit. U hoeft die dus niet

apart aan te vragen.

Afschaffing no-claim regeling

Als u nog recht heeft op (gedeelte-

lijke) no-claim teruggave over 2007,

dan krijgt u de teruggave automatisch

vóór 1 april 2008 van uw zorgverze-

keraar.

Teruggave via de belasting

Vanaf 1 januari 2008 is de premie en

de inkomensafhankelijke bijdrage

niet meer aftrekbaar van de belasting.

Ook betalingen van het eigen risico

zijn niet meer aftrekbaar. De drempel

voor de aftrek van ziektekosten gaat

wel omlaag: van 11,5% naar 1,65%.

Let op: voor uw aangifte inkomsten-

belasting 2007 die u in 2008 doet,

gelden nog gewoon de oude regels

voor aftrek.

Waarom een verplicht eigen

risico?

Het kabinet wil af van de no-claim. 

Mensen met hoge zorgkosten vielen 

altijd buiten de boot. Een eigen 

risico pakt eerlijker voor hen uit.

Wat houdt ‘compensatie van het 

eigen risico’ in?

Dat betekent dat bepaalde groe-

pen verzekerden een gedeeltelijke 

vergoeding kunnen krijgen voor het 

eigen risico.

Moet ik een aanvraag indienen voor 

de compensatie?

Nee, u hoeft niets te doen. Als u 

recht heeft op compensatie, betaalt 

het Centraal Administratiekantoor 

Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) het 

bedrag eind 2008 automatisch aan 

u uit.

Met de no-claim kreeg ik geld. Met 

het verplichte eigen risico moet ik 

geld betalen.Word ik nu dubbel 

gepakt?

Nee. De no-claim leverde niet al-

leen geld op. Iedereen betaalde er 

door een hogere premie ook aan 

mee. Afschaffing van de no-claim 

en invoering van het eigen risico 

betekent dat de zorgverzekeraars de 

premie kunnen laten dalen.

Krijgt iedereen dezelfde 

compensatie?

Iedereen die er recht op heeft krijgt 

47 euro per jaar. 

Wanneer is precies bekend wie de 

compensatie krijgen?

Dat is pas na de zomer van 2008 

bekend. Eerst moeten de nodige 

gegevens verzameld worden. Het 

gaat om de hoeveelheid gebruikte 

medicijnen in 2006 en 2007 of om 

de tijd dat iemand in een AWBZ 

instelling verbleef.

Waar kan ik navragen of ik in 

aanmerking kom voor de tegemoet-

koming?

Dat kan nog niet. Pas na de zomer 

van 2008 is precies bekend wie voor 

compensatie in aanmerking komt. 

Het heeft op dit moment dus geen 

zin om daarover te bellen.

Veelgestelde vragen
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Met een diversiteit aan kunstuitingen,
waaronder Jan van Hal, kunstschilder,
Frida Pelgrum-Bargeman, hoeden-
maakster, Marry Potjes, kleding en sie-
raden, Hermke Sprenger, dozen, Jea-
nette Kornegoor, keramiek, Margret
van Dam, bloemwerk, Ina Kets, siera-
den en de Wereldwinkel is aanwezig

met een kraam. De kerk is in kerst-
sfeer met onder andere twee kerststal-
len. De Vrienden van de parel van
Baak zijn aanwezig met onder andere
papierkunst, kaarten, foto’s en met,
door oud inwoner van Baak Hendrik
Hebben, beschilderde originele au-
thentieke Engelse leien uit 1890. Voor
de kinderen is er een grabbelton.

Zondag 16 december van 11.00 - 17.00
uur bent u van harte welkom. Voor
meer informatie: Gerrie Snelder, tel.
(0575) 441554.

16 december 2007

Kerstmarkt in de St. Martinuskerk

Zondag 16 december organiseren
de Vrienden van de parel van Baak
een kerstmarkt in de schitterende
gerestaureerde St. Martinuskerk in
Baak.

Vorig jaar had trainer Jan Steffens sin-
terklaas en zijn pieten verzocht om bij
de selectie langs te komen. Dit was
een groot succes, zodat de activiteiten
commissie de organisatie hadden
overgenomen om dit jaar alle teams
de gelegenheid te geven te komen
voor een surprise met een gedicht.

Hier werd gretig gebruik van ge-
maakt, meer dan veertig personen za-
ten gespannen te wachten op wat er
ging komen . Helaas bleek de sint al op
de terug reis te zijn, maar het plezier
was mede door het geweldig optreden
van de twee pieten er niet minder om.
Leuke surprises waar hier en daar veel
aandacht aan was besteed van levende
kip tot kookboek en prachtige gedich-
ten waar menigeen op humoristische
wijze op de korrel werd genomen. 

De pieten die door dit bezoek de terug
reis alleen in een polyester bootje
moesten doen werden voor hun komst
bedankt en onder luid applaus de zaal
uitgezongen.

Programma zondag 16 december.
Gorssel 1 - Socii 1
Stokkum 2 - Socii 2
Worth Rheden 3 - Socii 3
Socii 4 - Brummen 5
Socii 5 - SHE 6

Socii nieuws

Donderdag 6 december was het
trainen i.v.m. de natte weersom-
standigheden afgelast. Toch was
het een drukte van belang in de
kantine bij Socii.

Vooral bij kinderen, maar ook volwas-
senen, zullen de kaartjes in de smaak
vallen. Er kan volop mee geruild en ge-
speeld worden. De klant ontvangt een
gratis zakje met vier voetbalkaartjes
bij elke € 10,- aan boodschappen én bij
aankoop van zes actieproducten per
week. In totaal zijn er 288 verschillen-
de voetbalkaartjes. Op de voorkant
van de kaartjes staan afbeeldingen
van alle Eredivisiespelers, trainers en
clublogo's en op de achterkant staat
persoonlijke informatie en een hand-
tekening van de speler. 

SCHITTEREND SPELERSALBUM
Het schitterende spelersalbum is uit-
gevoerd met plastic hoesjes waar de
voetbalkaartjes achter gestoken kun-

nen worden. Bij de start van de actie
op donderdag 27 december t/m zater-
dag 5 januari is dit spelersalbum bij
besteding van € 25 aan boodschappen
te koop voor slechts € 1,49. Gedurende
de spaarperiode daarna is het spelers-
album te koop voor € 3,99.

RUILMIDDAG IN DE EREDIVISIE
VOETBALSTADIONS
De actie duurt maar liefst tien weken,
zodat de consument ruimschoots de
tijd heeft om alle kaartjes bij elkaar te
sparen. Voor iedereen die aan het eind
van de spaaractie het spelersalbum
nog niet compleet heeft, wordt in alle
achttien Eredivisie stadions in Neder-
land op woensdagmiddag 12 maart
2008 een ruilmiddag gehouden.

OFFICIAL PARTNER EREDIVISIE
De voetbalkaartjes en het bijbehoren-
de album zijn kwalitatief zo fraai uit-
gevoerd dat deze actie de twee voor-
gaande voetbalplaatjesactie in succes
zo mogelijk nog zal overtreffen.  Ook
de andere Eredivisie acties die PLUS
heeft georganiseerd, zoals de clubpla-
cemats en de clubmagneten, waren
een doorslaand succes. PLUS is sinds
2005 Official Partner van de Eredivisie
Voetbal. Bij de start van het nieuwe
voetbalseizoen heeft PLUS zich ook
verbonden aan de Eredivisie Vrouwen,
die dit seizoen voor het eerst wordt ge-
houden. Als hoofdsponsor draagt PLUS
daarmee bij aan het op de kaart zetten
van het vrouwenvoetbal in Nederland.

Plus opnieuw succesvolle
spaaractie voetbalkaartjes
Voetbalgekke families komen bij
PLUS weer volop aan hun trekken.
De voetbalplaatjesactie, die vorig
jaar zorgde voor een ware verza-
melhype, gaat opnieuw van start.
Ditmaal zijn het geen voetbalstic-
kers, maar voetbalkaartjes waar de
consument voor kan sparen. Fraai
uitgevoerde kaartjes van Eredivi-
siespelers, trainers en clublogo's
die bewaard kunnen worden in
een al even fraai ogende verzamel-
map. Donderdag 27 december kan
de run op de speleralbums begin-
nen. De voetbalkaartjes kunnen
vanaf woensdag 2 januari worden
gespaard. De spaaractie duurt tot
en met zaterdag 8 maart 2008.

De voorbereidingscommissie, bestaan-
de uit de dames Bosman, Saaltink en
Wullink hebben in nauw overleg met
de heer H.G.Dijkman te Vorden een li-

turgie samengesteld, bestaande uit sa-
menzang, gedichten, Kerstevangelie
en het kerstverhaal. De heer Dijkman
zal tevens de Kerstmeditatie verzor-
gen. De heer C.van Dusseldorp zal het
zingen begeleiden op het orgel. 

Tijdens de pauze volgt een tractatie.
Komt in deze tijd op weg naar Kerst de-
ze bijeenkomst bijwonen. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Kerstbijeenkomst PCOB
afdeling Vorden
De jaarlijkse Kerstbijeenkomst van
de PCOB afdeling Vorden wordt dit
jaar op een middag gehouden en
wel op vrijdagmiddag 21 december
as. te  14.30 uur in het Stampertje (
Dorpscentrum) te Vorden.

Ook rond Oudjaar is het dienstrooster
van de Goede Herder Kapel afwijkend
van het normale schema. 

Op zondag 30 december a.s. is er in de
Kapel zoals gewoonlijk een dienst om
10.15 uur, de voorganger daarbij ds.
A.J.Stein. 

Op Oudejaarsavond, 31 december is er
GEEN dienst in de Kapel.

Kerkdiensten
Goede Herderkapel
Op zondagmorgen 23 december
2007 is er GEEN dienst in de Goede
Herderkapel in de Veldhoek. Er
wordt WEL dienst gehouden in de
Kapel op Kerstavond (maandag-
avond 24 december om 21.00 uur). 

Ook op Eerste Kerstdag zal er WEL een
dienst zijn (25 december om 10.15 uur)
Op Tweede Kerstdag is er GEEN dienst
in de Kapel in de Veldhoek.

Alle voorbereidingen zijn in volle gang
en het belooft een prachtig concert te
worden. Zeker de moeite om op deze
uitnodiging in te gaan! Het concert zal
plaatsvinden in de R-K Sint Willibror-
duskerk te Vierakker en begint om
20.00 uur. Het optreden van Enjoy zal
bestaan uit liederen van Tom Parker,
de Christmas Carols. Het koor zingt
onder leiding van dirigent Piet Piers-
ma. In afwisseling met Enjoy speelt de
muziekvereniging Jubal onder leiding

van dirigent Henk Vruggink zowel
klassieke werken als de bekendere
kerstmuziek. Het geheel zal vloeiend
in elkaar overgaan door middel van de
vertelling van een kerstverhaal. De ge-
hele avond zal de sfeer uit de Charles
Dickens tijd oproepen. Ter afsluiting
van de avond zullen Jubal en Enjoy sa-
men een prachtig slotstuk laten ho-
ren. De entree is gratis, wel zal een
vrije gift gevraagd worden. Een klein
gedeelte zal zijn voor de onkosten van
deze avond, het andere deel is be-
stemd voor de restauratie van de Sint
Willibrorduskerk. Enjoy en Jubal ho-
pen U met dit concert een heerlijke
avond, met veel muzikale klanken te
brengen. Wij nodigen U dan ook van
harte uit!!

Adventsconcert Enjoy en Jubal
Graag willen wij u laten weten dat
koor Enjoy uit Steenderen en  mu-
ziekvereniging Jubal uit Vierak-
ker/Wichmond samen een sfeervol
adventsconcert geven op vrijdag 14
december

Zegt hij: ‘Superglide Skating’ is afkom-
stig uit Amerika, daar werd het zestig
jaar geleden ontwikkeld. Vijftien jaar
geleden heeft een ijshockeyprof in
Amerika het product gelnnoveerd,
schaatsen op kunstvloeren. Deze
kunstvloeren worden gemaakt van po-
lymeer, het bestaat uit blokken van
2,44 bij 1,37 meter met een dikte van
bijna 2 centimeter. (Voor privé gebruik
zijn er dunnere vloeren beschikbaar).
Bij het plaatsen van de vloer worden
de blokken tegen elkaar gelegd. Deze
blokken worden met een strip hori-
zontaal met elkaar verbonden. De spe-
ciale constructie van deze syntheti-
sche blokken maken het mogelijk dat
de schaatsen voor ongeveer 95 pro-
cent, precies zo glijden als op normaal
kunstijs of natuurijs.

Voordat het als ‘schaatsbaan’ in ge-
bruik wordt genomen, wordt er eerst
een glijmiddel over de vloer gespoten
dat in het kunststof trekt, waardoor
de baan lekker glad wordt. De kunst-
vloeren worden qua wedstrijdsport en-
kel gebruikt bij ijshockey. Gezien de af-
metingen van pakweg 200 tot 600 vier-
kante meter (al naar gelang de klant
wenst, groter of kleiner kan ook), zijn
deze banen geschikt voor het recrea-
tieve schaatsen. Ook geschikt voor ijs-
dansen, rolschaatsen, balspelen e.d.
De kunstvloer banen zijn stukken
goedkoper dan de kunstijs banen.

Heb je een redelijk grote tuin, dan kun
je zo een baan bij je huis aanleggen.
Verder heb je geen stroom, geen aggre-
gaat en geen ijsmachine nodig. Dus
wat de prijs betreft niet vergelijkbaar
met die van kunstijsbanen. Er zijn

geen standaardprijzen, het hangt er
vanaf wat de klant wil. Ik maak graag
een afspraak of stuur aan gelnteres-
seerden een offerte. Ik ben bereikbaar
onder tel.nr. 0573-254422 of via de
mail info@urbaniaproducts.com zo
zegt Hans van der Meulen. Vervolgens
toont hij ons een lijst met namen van
landen waar reeds de Superglide Ska-
ting banen zijn aangelegd, zoals bij-
voorbeeld de ‘Eisstockbahn’ in Mün-
chen met een oppervlakte van 240
vierkante meter. Ook zijn er reeds in
verschillende andere Duitse steden
banen aangelegd.

Beppi Heiss, de doelman van het na-
tionale Duitse ijshockeyteam wil in
2008 een eigen sportschool starten
met deze kunstvloer baan. In Salzburg
ligt al een trainingsbaan voor het
team de ‘Red Bulls’. In de Poolse stad
Kazalin ligt een 800 meter baan. Ook
zijn er al kunstvloer banen in Zuid-
Afrika, Amerika, Canada, Venezuela,
Mexico, noem maar op. Hans van der
Meulen: ‘Wat Nederland betreft wordt
er deze maand op het middenterrein
van de ijsbaan in Breda, een recreatief
kunststof baantje aangelegd. Echter,
een primeur voor deze regio, zeg maar
Oost Nederland, is de 250 vierkante
meter baan die straks bij Drukkerij
Weevers in Vorden wordt aangelegd.
Daar wordt een nieuwe bedrijfshal
gebouwd. 

Om aan deze opening een feestelijk
tintje te geven, krijgen wij van de di-
rectie van Weevers de gelegenheid om
de kunstvloer baan te introduceren.
De baan blijft er een maand liggen
zodat een ieder die dat wil er kan

schaatsen. Ik verwacht veel belangstel-
ling en natuurlijk zijn voor ons de re-
acties van het publiek heel erg belang-
rijk. Ik ben er overigens van overtuigd
dat deze kunstvloeren als ‘ijsbaan’
zullen aanslaan. Natuurlijk heeft het
allemaal zijn tijd nodig, de mensen
willen het eest uitproberen en dan pas
beslissen om het wel of niet aan te
schaffen of voor een bepaalde periode
te huren’, zo zegt hij.

Wat Hans van der Meulen zelf betreft,
is hij wel over één nacht ijs gegaan.
Toen hij de kans kreeg om dit product
in de Benelux op de markt te brengen,
heeft hij die kans direct met beide
handen aangegrepen. Overigens heeft
deze wereldburger al een heel avon-
tuurlijk leven achter de rug. 

Hans: ‘Mijn vader had vroeger een
loodgieterbedrijf met veel medewer-
kers. Het lag in de bedoeling dat ik
hem later zou opvolgen. Echter mijn
vader overleed op 48 jarige leeftijd. Ik
was zestien en nog op school. Mijn
moeder heeft een paar jaar later de
zaak moeten verkopen. Na mijn
schoolperiode werd ik opgeroepen
voor militaire dienst, waar ik sportin-
structeur ben geworden.

Vervolgens heb ik enkele jaren als
inkoper bij de Heidemij gewerkt, ver-
volgens verkoopleider bij Hekwerk
Ruighrok. Weer later acht jaar in Cura-
cao gewerkt waar ik een bouwmarkt
heb opgezet. Aangezien ik al van jongs
af  aan besmet was met het ‘emigratie-
virus’ heb ik ook nog een aantal jaren
met mijn vrouw Conny in Nieuw Zee-
land gewerkt (onder meer verkoop en
fabricage van speeltoestellen). 

In 1991 zijn we definitief weer in Ne-
derland teruggekeerd, waar wij samen
een restaurant zijn begonnen. Mijn
vrouw kan geweldig goed koken en ik
vervulde de rol van gastheer. Thans
wonen wij al weer een aantal jaren in
Lochem, waar mijn vrouw een eigen
praktijk (pedicure) heeft en waar ik
mij inmiddels dus ook op de gladde
kunstvloeren begeef’, zo zegt Hans
van der Meulen.

Schaatsen op een kunstvloer

Komend voorjaar primeur in Oost Nederland
bij Drukkerij Weevers in Vorden!
Nog een kwestie van tijd en dan zullen we in Nederland 365 dagen per jaar
op kunstvloeren kunnen schaatsen. Geen langebaan gebeuren of wed-
strijdsport maar meer op recreatief gebied. Banen qua grootte te vergelij-
ken met de kunstijsbaantjes die we momenteel in de maand december op
verschillende plaatsen in Nederland aantreffen. Vergelijk het maar met
de ijsbaan die vorig jaar tijdens de Kolde Karmis in Vorden tijdelijk werd
aangelegd. Hans van der Meulen, directeur Urbania Products is de man
die momenteel in Nederland druk bezig is deze kunstvloeren onder de
naam ‘Superglide Skating’ te promoten en uiteraard te verkopen. Tussen
twee haakjes Urbania Products beweegt zich op het gebied van verkoop
van exterieure aankleding (straatmeubilair, betonnen skatebanen en
speeltoestellen).

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

HHHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk
wij verzorgen dat graag

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl
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ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

HET FEESTELIJKE VOORDEEL VAN AH HENGELO!

JÄGERMEISTER bitter

fles 70 cl van 12.49 voor nu 10.99

OVENKLAAR
KALKOEN GEBRAAD

per 500 gram 5.49

SUN VAAT-
WASMIDDEL
2 pakken à 30 stuks

van 12.38 voor 6.19

AMSTEL BIER
KRAT 24 FLESJES

NU 6.49

EXCELLENT
OVENVERSE
FEESTSTOL
MET AMANDELSPIJS

verpakt 1000 gram 4.69

KERSTENGEL 
IJSJES
MET KERN CHOCOLADE SAUS

doos 2 stuks NU 2.99

++   11   GG RR AA TT II SS

KIPFILET
KILO NU 4.99



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen

Maatschappelijke ontwikkeling,

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en

economische ontwikkeling, Belastingen

en organisatieondersteuning,  Openbare

werken, Maatschappij en organisatie)

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

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

fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)

fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)

calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Belastingen en organisatieondersteu-

ning, Personeel en organisatie,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 50, 11 december 2007

De gemeente Bronckhorst heeft
vrijwilligerswerk hoog in het vaandel
staan. Ze wil vrijwilligers, vrijwilli-
gersorganisaties en organisaties 
die met vrijwilligers werken beter on-
dersteunen. In het vrijwilligersbeleid
komt te staan wat de gemeente op
korte en langere termijn gaat doen
op dit gebied. Bij het opstellen zijn
diverse organisaties betrokken. 
Het vrijwilligersbeleid omvat een
breed terrein: van welzijn, sport,
cultuur tot peuterspeelzaal.
Mantelzorg valt hier niet onder. De
gemeente gaat hier in 2008 een
beleid voor opstellen.

Waarom vrijwilligersbeleid?
In de gemeente Bronckhorst zijn
veel vrijwilligers actief. Via vereni-
gingen of individueel. Vrijwilligers of
vrijwilligersorganisaties stranden
soms in de regelgeving of vergun-
ningprocedures. Dat is jammer.
Onze gemeente bekijkt hoe in
Bronckhorst ondersteuning geboden
kan worden. Verder is harmonisatie
nodig van regelingen die in de voor-
malige kernen golden. Ook wil de
gemeente nieuwe doelgroepen
motiveren om meer vrijwilligers-
werk te doen: bijvoorbeeld mensen
met een uitkering of jongeren via
maatschappelijke stages. Er zijn ook

mogelijkheden voor organisaties om
de medewerkers te motiveren tot
vrijwilligerswerk. Tot slot kijkt de
gemeente naar hoe vrijwilligers
meer waardering kunnen krijgen.

Advies uit de praktijk
De gemeente betrekt experts op het
gebied van vrijwilligerswerk bij de
opstelling van het beleid. Zo is een
adviescommissie opgericht, waarin

zeven afgevaardigden van diverse
organisaties op dit gebied zitten. Zij
hebben in september een rapport
met aanbevelingen aan wethouder
Nas overhandigd. De aanbevelingen
zijn meegenomen in de totstand-
koming van het beleid.

Spectrum, een non-profit adviesbu-
reau voor overheden en instellingen
in Gelderland, voert een onderzoek

uit naar de huidige stand van zaken.
Deze nul-meting dient om nader-
hand het effect van het beleid te me-
ten, maar is ook van belang voor het
op te stellen beleid. De gemeente
inventariseert bijvoorbeeld waar
vrijwilligersorganisaties behoefte
aan hebben, of en hoe ze momenteel
ondersteund worden, waar knelpun-
ten liggen in het functioneren, of het
vrijwilligersaantal per organisatie
terugloopt en wat daar de oorzaken
van zijn. Inmiddels stuurden al ruim
120 organisaties de vragenlijst
terug.

Hoe nu verder?
De visie en uitgangspunten van het
beleid zijn vastgesteld door b en w.
In december buigt de raad zich
hierover. Dinsdagavond 29 januari
2008 organiseert de gemeente een
informatieavond over het vrijwilli-
gersbeleid. Dan kan iedereen
reageren op de plannen. Eind april
behandelt de raad het definitieve
plan. In 2008 begint de gemeente
aan de uitvoering van het plan.

Wilt u meer weten?
Voor meer vragen kunt u contact op-
nemen met Ans Steenblik, afdeling
Maatschappij en organisatie, tel.
(0575) 75 04 94.

Gemeente ontwikkelt vrijwilligerswerkbeleid

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

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

Collectieve verzekering voor
minima
De gemeente Bronckhorst heeft ook
voor 2008 met zorgverzekeraar Men-
zis afspraken gemaakt over een col-
lectieve verzekering. De collectieve
verzekering van de gemeente omvat
een natura zorgverzekering, aanvul-
lende- en tandartsverzekeringen. Alle
inwoners van Bronckhorst met een
inkomen tot 120% van de geldende
bijstandsnorm en (vrijwel) zonder een
eigen vermogen kunnen deelnemen
aan deze collectieve verzekering. 

Dus is uw inkomen niet hoger dan
de netto bijstandsnormen tot 120%:
• echtpaar (tot 65 jaar): € 1.512,34
• echtpaar (beiden 65+): € 1.586,21
• echtpaar (één beneden 

65 jaar): € 1.586,21
• alleenstaande 65+: € 1.156,54
• alleenstaande ouder 

vanaf 21 jaar: € 1.058,64
• alleenstaande vanaf 

21 jaar: € 756,17
én
heeft u géén eigen vermogen
(bijvoorbeeld geld op spaarrekening,
overwaarde eigen huis, boot, caravan
of auto) boven de volgende bedragen:
• alleenstaanden: € 5.325,00
• valleenstaande ouders: € 10.650,00
• gehuwden en 

samenwonenden:            € 10.650,00
dan komt u in aanmerking voor de
collectieve verzekering van de
gemeente Bronckhorst.

Korting op de premie
De gemeente Bronckhorst heeft met
Menzis onderhandeld over premie-
kortingen. De korting voor de basis-

verzekering wordt in 2008 € 6,- per
maand. Op de premie van de door u
afgesloten aanvullende verzekering
(Garant) én tandartsverzekering
(TandVerzorgd) ontvangt u een korting
van maar liefst 9%. Al met al een flin-
ke besparing.

Premie volwassenen (vanaf 18 jaar)
De totale premie vanaf 1 januari 2008
voor u per maand per persoon wordt:
• € 96,53 (basisverzekering + Garant

1 + TandVerzorgd 1 vanaf 22 jaar)
• € 107,91 (basisverzekering +

Garant 2 + TandVerzorgd 2 vanaf 
22 jaar)

• € 128,38 (basisverzekering +
Garant 3 + TandVerzorgd 3 vanaf 
22 jaar)

Premie kinderen (tot 18 jaar)
Kinderen tot 18 jaar zijn voor alle
aanvullende verzekeringen (Garant
pakketten) gratis meeverzekerd. Voor
alle tandartsverzekeringen (TandVer-
zorgd pakketten) geldt dat kinderen
tot 10 jaar gratis zijn meeverzekerd.
Voor kinderen van 10 tot 22 jaar geldt
voor de tandartsverzekeringen (vanaf
pakket TandVerzorgd 2) een lage pre-
mie vanaf € 5,46 tot € 7,28 per
maand.

Garantpakket
Heeft u bij Menzis een aanvullende-
en tandartsverzekering afgesloten,
dan houdt de collectieve verzekering
verder in dat u, gratis, een aantrekke-
lijk garantpakket daar bovenop krijgt.
De premie daarvoor betaalt de ge-
meente voor u. Het garantpakket
geeft u recht op extra vergoedingen
als:

• 100% van de voor eigen rekening
gebleven tandheelkundige kosten
tot maximaal € 350,- per jaar per
verzekerde vanaf 22 jaar

• hogere vergoeding voor brillen of
contactlenzen

• aanvullende vergoeding voor
pruiken, hoortoestellen en
orthopedisch schoeisel

• vergoeding van de eigen bijdrage
voor kraamzorg

• vergoeding van de eigen bijdrage
voor psychologische zorg en
psychotherapie

Overstappen naar de collectieve
verzekering?
Wilt u vanaf 1 januari 2008 gebruik
maken van de collectieve verzekering
van de gemeente Bronckhorst? Dat
kan heel gemakkelijk.

Als u al verzekerd bent bij Menzis dan
hoeft u alleen een wijzigingsformulier
in te vullen waarbij u aangeeft gebruik
te willen maken van de collectieve
verzekering van de gemeente
Bronckhorst (collectiviteitsnummer
20403 van de gemeente vermelden).
Dit kunt u tot uiterlijk 31 januari 2008
doen!

Bent u op dit moment bij een andere
zorgverzekeraar verzekerd dan Men-
zis, dan kunt u zonder voorbehoud uw
huidige verzekering per 1 januari
2008 schriftelijk opzeggen. Opzeggen
moet u vóór 1 januari 2008 doen! U
kunt de opzegging zelf doen, maar u
kunt ook Menzis machtigen uw huidi-
ge verzekering voor u op te zeggen.
Vult u daarvoor vóór 1 januari 2008
het aanvraagformulier Collectieve

Ziektekostenverzekering Gemeenten
Garant Pakket in (gemeente Bronck-
horst heeft collectiviteitsnummer
20403). Zegt u uw huidige verzekering
zelf voor 1 januari 2008 op, zorgt u dan
dat uiterlijk 31 januari 2008 uw
aanmelding bij Menzis binnen is. Uw
collectieve verzekering gaat dan (met
terugwerkende kracht) vanaf 1 janu-
ari 2008 in.

Een aanvraagformulier Collectieve
Ziektekostenverzekering Gemeenten
Garant Pakket is bij de klantenservice
van Menzis via tel. (088) 222 40 40 of
via www.menzis.nl te verkrijgen. Ook
liggen aanvraagformulieren bij de
balie van afdeling Werk, inkomen en
zorg in het gemeentehuis of zijn deze
bij de gemeente aan te vragen via tel.
(0575) 75 02 50. 

Informatie over collectieve
verzekering
Voor vragen of meer informatie over
de collectieve verzekering kunt u
contact opnemen met Menzis via tel.
(088) 222 40 40 of via www.menzis.nl. 

Betaling premie collectieve
verzekering
De gemeente heeft met Menzis afge-
sproken dat zij met u rechtstreeks de
premiebetaling regelt. Op het aan-
meldings- en wijzigingsformulier
kunt u echter Menzis machtigen tot
automatische incasso. Dit betekent
dat Menzis uw premie automatisch
van uw bank- of girorekening af-
schrijft. Op die manier heeft u er geen
omkijken naar.

Collectieve en aanvullende zorgverzekering gemeente Bronckhorst
Vanaf 1 januari 2006 geldt voor iedereen in Nederland de zorgverzekering (ook wel basisverzekering genoemd).



Kijk regelmatig op www.bronckhorst.nl voor de laatste informatie. 
Maar natuurlijk publiceren we op deze gemeentepagina's ook over de vorde-
ringen rond de bouw van het nieuwe gemeentehuis van waaruit we u vanaf
2010 van dienst zullen zijn.

Wilt u alles weten over de bouw van het
nieuwe gemeentehuis?

De eerste schetsen van de nieuwbouw

De werkloosheid in Nederland
neemt sterk af en ook in de gemeen-
ten Bronckhorst, Lochem en
Zutphen is dat het geval. Verder is
de dienstverlening op het gebied van
bijvoorbeeld uitkeringen verdeeld
over verschillende instanties en
locaties. Om te voorkomen dat
mensen naar verschillende locaties
moeten, is Het Plein bedacht. 

Betere dienstverlening
Om de dienstverlening aan hun
klanten te verbeteren hebben de
gemeenten Zutphen, Lochem en
Bronckhorst, CWI (Centrum voor
werk en inkomen) en UWV (Uitvoe-
ringsinstituut werknemersverzeke-
ringen) de stap gezet om te werken
aan verdergaande samenwerking.
Op 4 december presenteerden de
colleges van burgemeester en wet-
houders van Bronckhorst, Lochem
en Zutphen en de districtsmanagers
van CWI en UWV hiertoe een inten-

tieverklaring. Door de vergaande
samenwerking kunnen ze één loket
bieden voor alle diensten op het
gebied van werk en inkomen. Een
betere service voor inwoners dus,
vanuit een efficiëntere organisatie.
Mogelijk worden in een volgende
fase ook Wmo-diensten op Het Plein
aangeboden. Het is de bedoeling dat
in één gebouw in Zutphen het werk
achter de schermen gebeurt, met in
Bronckhorst, Lochem en Zutphen
een loket voor alle diensten, waar
consulenten inwoners helpen. De
planning is dat het samenwerkings-
verband op 1 juli 2008 operationeel
is.

Het Plein is …
Het samenwerkingsverband krijgt
de naam Het Plein: dé plek waar
werkzoekenden, werkgevers en
mensen die ondersteuning nodig
hebben terecht kunnen. Bijvoor-
beeld voor bemiddeling naar werk,

re-integratie, advies over scholing
en het melden van vacatures.

… een bijzonder Plein
Het Plein is bijzonder omdat er zo
volledig mogelijk geïntegreerd
wordt gewerkt en omdat in een
volgende fase ook Wmo-diensten
vanuit het loket worden aangebo-
den. De samenwerking beoogt een
bundeling van de uitvoering. Het
opstellen van beleid is en blijft de
taak en verantwoordelijkheid van de
betrokken gemeenten, CWI en UWV.

Het Plein werkt
De formule van de samenwerking
(zo volledig mogelijk geïntegreerd
werken) heeft zijn vruchten al
afgeworpen bij de Banenmarkt die
afgelopen september werd gehou-
den. Voor het eerst werkten de
partijen samen. Ten opzichte van de
Banenmarkt van maart, verdubbel-
de het aantal bezoekers. Ook het
aantal standhouders was groter dan
ooit. Onder de klanten waren niet al-
leen mensen zonder baan, maar ook
mensen die van baan wilden veran-
deren. Er was bij iedereen veel en-
thousiasme over de gezamenlijke
aanpak. Komend voorjaar (14 tot en
met 18 april 2008) komt er een
vervolg tijdens 'De Week van de
Ambachten'. Er is veel ambachtelijk
werk te vinden. Denk bijvoorbeeld
aan schilderen, kappen, bakken.
Jongeren en ouderen maken goede
kansen op werk in deze sfeer, mits
ze bereid zijn tot scholing. Tijdens
'De Week van de Ambachten'
presenteren bedrijven en opleidin-
gen zich. Uitgebreide informatie
volgt in 2008. Zeker is dat de
mensen van Het Plein er samen de
schouders onder zullen zetten om
ook deze activiteit tot een succes te
maken.

De gemeenten Bronckhorst, Lochem en Zutphen, UWV en
CWI gaan samenwerken in Het Plein

Het Plein.

Alle afdelingen van de gemeente
Bronckhorst zijn tussen kerst en
oud en nieuw, op donderdag 27 en
vrijdag 28 december 2007 geopend.
De maandagen voor kerst, 24 de-
cember en oudjaarsdag, 31 decem-
ber, is de gemeente gesloten. Uit-

sluitend voor aangifte van geboorte
of overlijden is de afdeling
Publiekszaken op de maandagen 
24 en 31 december van 8.30 tot 
9.30 uur geopend. Op woensdag 
2 januari 2008 zijn wij u vanaf 
10.00 uur graag weer van dienst.

Gemeente open tussen kerst en oud en
nieuw

Op 1 januari 2008 treedt zoals het er
nu naar uitziet het Activiteitenbesluit
in werking. Dit Besluit vervangt de
twaalf huidige Besluiten die branche
georiënteerd zijn. De nieuwe
milieuregels gelden voor alle
bedrijfstakken. Met dit Activiteiten-
besluit wil de overheid de regeldruk
voor bedrijven verminderen. 

Informatieavond
Begin 2008 organiseert de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handha-

ving van de gemeente een informa-
tieavond, waarbij wordt ingegaan 
op de veranderingen en de aanpak 
van de gemeente. Ondernemers
ontvangen hiervoor te zijner tijd 
een uitnodiging.

Wilt u alvast meer weten over dit
onderwerp, dan verwijzen wij u naar
onze website: www.bronckhorst.nl.
Daar vindt u ook een link naar de
website van VROM.

Nieuwe milieuregels voor bedrijven

Wat is Koninkrijksdag en waarom
wordt het gevierd op 15 decem-
ber?
Op Koninkrijksdag wordt herdacht
dat op 15 december 1954 H.M.
Koningin Juliana het Statuut voor
het Koninkrijk tekende. Dit gebeur-
de in de Ridderzaal van het Binnen-
hofcomplex in Den Haag. 

Statuut voor het Koninkrijk
Het Statuut voor het Koninkrijk be-
vat de rechtsorde van het Koninkrijk
der Nederlanden. In het Statuut is
geregeld dat de landen die deel uit-
maken van het Koninkrijk, de eigen
belangen zelfstandig behartigen en
op voet van gelijkwaardigheid de

gemeenschappelijke belangen
verzorgen en wederkerig bijstand
verlenen. 

Landen van het Koninkrijk
Op het moment van de onderteke-
ning bestond het Koninkrijk uit:
Nederland, Suriname en de Neder-
landse Antillen. Nu maken deel uit
van het Koninkrijk: Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba.  

Meer weten?
Wilt u meer weten over wanneer en
op welke manier je mag vlaggen,
kijk dan op onze website
www.bronckhorst.nl onder
infobalie/vlaginstructie.

U mag weer vlaggen op Koninkrijksdag op 15 december a.s.

In het verleden werd bij Hengelo,
Vorden, Zelhem, Hummelo en ande-
re delen van de huidige gemeente
Bronckhorst direct de link gelegd
met schapen. Het schaap was een
belangrijke inkomstenbron en be-
hoorde tot de plaatselijke tradities.
Door de veranderende omstandig-
heden zijn schapen echter steeds
minder te zien. Binnen de gemeente
Bronckhorst is daarom gestart met
het onderzoek 'Schapen in Bronck-
horst'. Hierin wordt, om schapen te-
rug te brengen in het landschaps-
beeld, de koppeling tussen heden
en verleden onderzocht. 

Uitvoering van het onderzoek wordt,
namens de gemeente Bronckhorst,
verzorgt door Croes & Horst
Projectmanagement bv. Het totale

project bestaat uit een haalbaar-
heidsonderzoek (fase 1), het opstel-
len van een uitvoeringsplan (fase 2)
en de uitvoering (fase 3). Daarbij is
de uitvoering van de derde fase van
het onderzoek afhankelijk van de
resultaten uit de eerste twee fasen.
Momenteel vindt een inventarisatie
van de mogelijkheden plaats. Met
deze inventarisatie als basis moet
duidelijk worden of het haalbaar is
om schapen terug te brengen in de
gemeente Bronckhorst. 

Onderdeel van deze inventarisatie is
een historische onderbouwing. Voor
dit doel is via de plaatselijke Oud-
heidkundige verenigingen en het
Staring Instituut al de nodige infor-
matie ontvangen, maar de indruk
bestaat dat er nog veel verhalen en

foto's over het houden van schapen
in het verleden moeten zijn, die nog
niet bekend zijn. 

Voor het onderzoek willen we graag
in contact komen met mensen die
een bijdrage kunnen leveren aan dit
onderzoek. Zij kunnen voor dit doel
contact opnemen met onderstaande
adressen en/of personen:
de heer R. Welhuis, Torendijk 2,
7295 PX Ambt Delden, 
tel. (074) 256 96 12 of e-mail: 
r.welhuis@croesenhorst.com, 
de heer F. Wolsink, Wisselt 75, 
7021 EH  Zelhem, 
tel. (06) 22 09 99 60 of e-mail:
wols@wanadoo.nl

Schapen terug in landschap?

Op 31 december 2007 eindigt de tij-
delijke maatregel prijsbevriezing
van de Nederlandse identiteitskaart.
De hoogte van het maximumtarief
voor de identiteitskaart was voor de
jaren 2006 en 2007 door het Rijk
bevroren op een bedrag van € 31,25. 

Doel van deze prijsbevriezing was de
burger tijdelijk tegemoet te komen
en voor een beperkte periode een
aanzienlijk goedkoper alternatief
voor een paspoort te bieden. De prijs
voor een paspoort was namelijk als
gevolg van de invoering van reisdo-

cumenten met een chip aanzienlijk
gestegen. Deze door het Rijk afge-
kondigde tijdelijke maatregel eindigt
op 31 december a.s. Vanaf deze
datum wordt het door de gemeente
verplicht af te dragen rijksdeel van
de leges voor een identiteitskaart
weer op een kostendekkend niveau
gebracht. Het gemeentelijk deel van
de leges blijft, afgezien van de jaar-
lijkse prijsindexering, ongewijzigd. 

Dit leidt ertoe dat de Nederlandse
identiteitskaart vanaf 1 januari 2008
€ 40,70 gaat kosten.

Prijsverhoging Nederlandse identiteits-
kaart per 1 januari 2008



De monumentencommissie 
vergadert op 19 december
2007 om 9.00 uur in het
gemeentekantoor aan de
Banninkstraat 24a in
Hengelo (Gld). 
Deze vergadering is
openbaar. De agenda voor
deze vergadering kunt u
vinden op onze website
www.bronckhorst.nl

Monumentencommissie
Het doel van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) is dat
'iedereen moet kunnen meedoen'
aan alle facetten van de samen-
leving, al dan niet geholpen door
familie, vrienden of bekenden. Dat is
de onderlinge betrokkenheid tussen
mensen. De gemeente Bronckhorst
heeft daarom in haar beleidsplan
Wmo ook als ambitie 'ruimte voor
betrokkenheid' opgenomen. De
gemeente wil graag samen met
maatschappelijke organisaties en
inwoners voldoende mogelijkheden
voor inwoners realiseren om mee te
kunnen (blijven) doen aan de
samenleving. Dit vereist een actieve
en betrokken rol van zowel inwoners
als maatschappelijke organisatie en
de gemeente.

Rolstoelfietsactie, een groot
succes!
Hoe mooi en goed 'betrokkenheid' in
de praktijk kan uitpakken, blijkt uit
de volgende rolstoelfietsactie. Zowel
een medewerker van verpleeghuis
De Beekdelle in Vorden als dhr. en
mw. Wolbrink van bouwbedrijf
Wolbrink-Masselink uit Baak namen
in 2007 contact op met de gemeente

Bronckhorst. Het verpleeghuis wilde
graag rolstoelfietsen voor de
bewoners van De Beekdelle, zodat
bewoners met behulp van familie,
vrienden of bekenden meer naar
buiten kunnen om mee te kunnen
(blijven) doen aan de samenleving en
vroeg de gemeente hierbij om
(financiële) ondersteuning. Bouw-
bedrijf Wolbrink-Masselink bestond
in april 2007 25 jaar en wilde van
haar cadeaugeld een goed doel in
Bronckhorst steunen. Dhr. en mw.
Wolbrink vroegen bij hun zoektocht
naar een geschikt goed doel hulp
van de afdeling Werk, inkomen en
zorg van de gemeente. Helaas kon
de gemeente vanuit de Wmo De
Beekdelle niet zelf financieel
steunen. Wel kon de gemeente
ondersteuning op een ander vlak
bieden, door deze twee mooie
initiatieven bijeen te brengen.

Het verpleeghuis wilde ook zelf
graag een steentje bijdragen en
organiseerde een rommelmarkt.
Met behulp van gelden en prijzen
beschikbaar gesteld door de
Vordense middenstand, de
Rabobank, giften van familie van de

bewoners en anonieme giften,
bracht deze een mooi geldbedrag
op. Deze opbrengst werd door het
Nationaal Fonds Ouderenhulp
verdubbeld. 

De gemeente zorgde voor de inkoop
van twee gemotoriseerde rolstoel-
fietsen bij Van Raam BV. Het
beschikbare budget was, met
behulp van Profile Bleumink in
Vorden, voldoende. Als uiteindelijke
leverancier van de twee fietsen deed
dit bedrijf namelijk aanzienlijk wat
'water bij de wijn' en daarmee kon
de rolstoelfietsactie slagen!

Op vrijdag 14 december 2007 om
11.00 uur is de feestelijke levering
van de twee rolstoelfietsen door
door de Vordense rijwielhandelaar
bij verpleeghuis De Beekdelle,
Pastorieweg 1 in Vorden. Familie en
vrienden van de bewoners van De
Beekdelle en een ieder die
betrokken is geweest bij de
rommelmarkt of bij het 25 jarig
jubileum van Bouwbedrijf Wolbrink-
Masselink zijn van harte welkom om
de feestelijke levering bij te wonen.

De wet maatschappelijke ondersteuning: 'iedereen meedoen'

Ieder jaar weer zorgen de kerstda-
gen voor veel gezelligheid en vertier.
Bij deze gezelige dagen horen na-
tuurlijk een kerstboom, kerststukjes
en andere versieringen. Elk jaar
weer ontstaan er branden die het
gevolg zijn van onvoorzichtig om-
gaan met brandgevaarlijke situaties.
De brandweer van de gemeente
Bronckhorst heeft voor u een aantal
aandachtspunten op een rij gezet.

Kerstboom
Voor een kerstboom wordt over het
algemeen een naald-(spar) of een
kunststof boom gebruikt. Sparren
bezitten een hoog gehalte aan (zeer)
brandbare hars. Bij zelfs een gerin-
ge hoeveelheid vuur zal de gehele
boom binnen enkele seconden in
brand staan. Kunststof bomen zijn
veelal gemaakt van een type kunst-
stof dat niet direct in brand gaat.
Maar toch is hier voorzichtigheid op
z'n plaats. Het plaatsen van kaarsen
in kerstbomen is elk jaar weer aan-
leiding voor de nodige woningbran-

den. Het is sterk aan te bevelen om
een kerstboom met kunstkaarsjes
te versieren in plaats van met echte
kaarsen. 

Kerststukje
De traditionele kerststukjes zijn
vaak verraderlijk. Het materiaal
waarvan de bodem van het
kerststukje is gemaakt (oase) is
zeer brandbaar en geeft bij
verbranding giftige gassen af. 
Zorg er daarom voor dat de oase
altijd vochtig is, wat natuurlijk ook
bevorderlijk is voor de levensduur
van het kerststukje zelf.

Kaarsen
De brandduur van een kaars is af-
hankelijk van de dikte, lengte en
kwaliteit van de kaars. Houten kaar-
senstandaards zijn brandbaar. De
stabiliteit van een kaarsenstandaard
is het testen waard. Gordijnen en vi-
trages zijn zeer brandbaar, zet dus
geen brandende kaarsen in de
buurt.

Informatie
Al met al kunnen we er samen voor
zorgen dat we een veilige kerst
vieren. Vragen? Neem gerust con-
tact op met de brandweer van de
gemeente Bronckhorst, te bereiken
via tel. (0575) 75 02 28.

Brandweer Bronckhorst adviseert: 
Kerstdagen in zicht, denk aan het brandgevaar!

Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen
van 14 jaar en ouder zich kunnen
identificeren met een paspoort,
Nederlandse identiteitskaart (NIK)
of rijbewijs. Veel jongeren kiezen in
plaats van een paspoort voor een
identiteitskaart. Het kabinet heeft
per 1 januari 2006 besloten aan jon-
geren die 14 jaar worden éénmalig
een gratis NIK te verstrekken.
Jongeren die de leeftijd van 14 jaar

bereiken krijgen een brief van de
gemeente waarin de voorwaarden
voor het aanvragen van een gratis
identiteitskaart worden uitgelegd.
Personen die al in het bezit zijn van
een nog geldige NIK of wiens NIK is
vermist of gestolen, kunnen, indien
zij aan de voorwaarden voor een
aanvraag van een gratis NIK
voldoen, eveneens een gratis NIK
aanvragen.

Informatie over aanvraag gratis
identiteitskaart 14 jarigen

Ingelaste vergadering
commissie
Beleidsontwikkeling 
Tijdens de vergadering van de
commissie Beleidsontwikkeling op
6 december jl. zijn wegens tijdge-
brek een aantal punten niet behan-
deld. Op donderdag 13 december
2007 zet de commissie Beleidsont-
wikkeling de vergadering voort en
behandelt de overgebleven agenda-
punten in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 19.00 uur en duurt
tot maximaal 20.00 uur. U bent van
harte welkom deze vergadering bij
te wonen. De volgende doorgescho-
ven punten staan op de agenda:
• WMO-beleidsplan 2008-2011

Gevraagd wordt het beleidsplan
2008-2010 vast te stellen. Op veel

onderdelen van de Wmo is de
gemeente al actief. In het
beleidsplan is aangesloten bij
ontwikkelingen die al zijn ingezet.
Het Wmo-beleid is er vooral op
gericht meer samenhang aan te
brengen in het al bestaande
beleid en de voorzieningen,
diensten en activiteiten die
daarbij horen.

• Intentieverklaring ketensamen-
werking regio Zutphen
Het voorstel is om in te stemmen
met deze intentieverklaring.
Sinds begin 2007 is intensief
overleg gevoerd tussen de ge-
meenten Bronckhorst, Lochem,
Zutphen, het CWI-Zutphen en de
UWV betreffende verdergaande
samenwerking op het terrein van
werk, inkomen en maatschappe-
lijke ondersteuning. Behalve het
feit dat de gemeenten een grote-
re (financiële) verantwoordelijk-
heid hebben voor de uitvoering
van de Wet werk en bijstand
(Wwb), de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en de Wet
Sociale Werkvoorziening (WSW)
is de samenwerking vooral be-
doeld om te komen tot een doel-
matiger en doeltreffender dienst-
verlening aan de inwoners van de

drie deelnemende gemeenten. 
• Achtervang overeenkomsten

Waarborgfonds Sociale
Woningbouw

• Visie en uitgangspunten
vrijwilligerswerkbeleid
Gevraagd wordt de visie en uit-
gangspunten van nieuw vrijwilli-
gerswerkbeleid van de gemeente
Bronckhorst vast te stellen. 

• Initiatiefvoorstel van het CDA:
'Wonen en Zorg op Maat'
Het voorstel vraagt om in situ-
aties van sociaal en/of medische
indicaties (waaronder mantel-
zorg) in de huidige bestemmings-
plannen een vrijstellingsregeling
op te nemen, waarbij gebruik
gemaakt kan worden van een
extra uitbreidingsmogelijkheid.
Hierbij mag de inhoudsmaat van
de woning met max. 10% vergroot
worden. Ook wordt gevraagd of
de gemeente medewerking wil
verlenen aan de mogelijkheid om
bij sociaal en/of medische indica-
ties, de woning informeel te split-
sen in twee wooneenheden. Dit
ongeacht de wens om de woning
met max. 10% te vergroten, zoals
hierboven vermeld staat.

Uit de raadDe gemeente plaatst iedere 14 dagen een cartoon in het huis-aan-huisblad
Contact. Deze cartoons gaan over het verantwoord omgaan met het riool.
Door beter gebruik van het riool verwacht de gemeente kosten te besparen
en het milieu te ontlasten. De aanleg en het onderhoud van riolering en de
distributie van drinkwater liggen aan de basis van een goede volksgezond-
heid. De gemeente Bronckhorst wil graag zorgen voor een goed en
betaalbaar rioleringssysteem. De medewerking van inwoners is daarbij
onmisbaar. 

Etensresten, olie- en vetresten, (vloeibaar) frituurvet
Het beste wat u met dit afval kunt doen, is weggooien in de GFT-bak. Een
redelijk alternatief is alles in de grijze container. Dit afval mag u niet door
het toilet of gootsteen spoelen. Het riool kan hierdoor verstopt raken. Ook
kunnen er problemen ontstaan bij de afvalwaterzuivering.

Gemeente Bronckhorst vraagt aan-
dacht voor het gebruik van het riool

Van begin december tot en met eind
januari exposeert Gerda Wisselink
haar schilderijen in het gemeente-
huis van Bronckhorst. De schilde-
rijen, in olieverf en gemengde
technieken, zijn met vaart en
expressie geschilderd. Geïnspireerd
zowel op heelal en ruimte, als oude
historische gebouwen en natuur:
abstract en semi-realistisch. Onder
andere is de skyline van Zutphen in

een van de schilderijen terug zien.
Gerda Wisselink, geboren in Halle-
Heide, inwoonster van de gemeente
Bronckhorst, schildert al zolang ze
het zich kan herinneren. Ze heeft de
Kunstacademie in Arnhem gedaan.
Met het Achterhoeks Kleurenpalet
heeft ze vele malen mee geschilderd
en is ook vaak in de prijzen gevallen.
Ook was zij één van de deelnemers
aan de Bronckhorster Kunst-Tien-
daagse. Haar galerie 'F 87' is geves-
tigd aan de Reerinkweg 1, in Varssel,
Hengelo (Gld). Gerda volgt al jaren
de lessen van Bob Tomanovic,
kunstenaar in Leiden. Geïnspireerd
door zijn werk heeft zij een eigen
stijl ontwikkeld: veel kleur, warmte
en kracht.

U kunt de schilderijen bekijken in
het gemeentehuis tijdens de ope-
ningstijden, van begin december
2007 tot en met eind januari 2008.

Gerda Wisselink uit Varssel exposeert
in gemeentehuis Bronckhorst



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, ballonstarts vanaf De Hietmaat en diverse particuliere terreinen, 1 januari t/m 

31 december 2008, Van Harten Ballonvaarten
• Drempt, nabij rotonde Eekstraat/Zomerweg, plaatsen van een verwijsbord door kinderspeel-

paradijs Allez 4 Kidz.
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 21, tentfeest met live muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en 

Horecawet, 23 augustus van 20.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, afsluiten gedeelte
Winkelsweg, 23 augustus 2008, Hengelsfeest

• Keijenborg, Zelhem, Steenderen, Baak en Vorden, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen, 
27 juli t/m 24 augustus 2008, Hengelsfeest

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Veenweg 4, verbouw linker helft boerderij
• Halle, Pluimersdijk 45a, bouwen werktuigenberging
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 78a, vergroten agrarisch bedrijfsgebouw
• Hengelo (Gld), Wassinkweg 1, vervangend bouwen helft dubbele woning
• Steenderen, Burg. Heersinkstraat 25, bouwen serre
• Vorden, Het Hoge 41a, vernieuwen verenigingsgebouw; ijsbaan met kantine
• Vorden, P. van Vollenhovenlaan 4, veranderen woning
• Vorden, Stationsweg 14, vergroten bovenverdieping woning
• Vorden, Wiersserbroekweg 18, gedeeltelijk vergroten rundveestal
• Vorden, Zutphenseweg 99, inpandig verbouwen bijgebouwen en vergroten woning
• Zelhem, Ruurloseweg 39 woning 55, vergroten recreatiewoning en bouwen dakkapel

Aanvragen

Ontwerpbesluit (art. 11 mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afd. Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf  13 december
2007 t/m 23 januari 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Drempt, Veenweg 4, aanvraag monumentenvergunning voor de interne verbouw van de woning

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 24 januari 2008. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke
gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen
inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heren W. Hagens 
of C. Hofs, tel (0575) 75 03 53/52.

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

Monumentenverordening Bronckhorst 2006

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, vrijstelling gedeeltelijk veranderen woning, wegens

overschrijden van het in de bestemmingsplanvoorschriften maximaal toegestaan bebouwings-
percentage; artikel 5, lid 5.3.1., sub a en goothoogte; artikel 5, lid 5.3.1., sub c en d, het betreft
vrijstelingsbevoegdheden opgenomen in het geldende bestemmingsplan 'Wichmond 1994',
bebouwingspercentage artikel 5, lid 5.7, sub b en goothoogte artikel 5, lid 5.7, sub a  

Het bouwplan (ontwerpbesluit) ligt vanaf 13 december 2007 t/m 16 januari 2008 tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen 
en handhaving. 

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Nicolaasweg 1 en 1a, voor wijziging van een agrarische bestemming naar een woon-

bestemming met een nieuw te realiseren woongebouw met twee wooneenheden, geldend
bestemmingsplan 'Zelhem Buitengebied 2-1988'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 december 2007
t/m 23 januari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 2a, het bouwen van een schuurtje, vrijstelling nodig wegens

strijdigheid met het gebruik; was ambachtsbedrijf nu woonbestemming, het betreft een
vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed 1993'

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 13 december 2007 t/m 30 januari 2008 tijdens de openingstijden 
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

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

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

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 30 november 2007:
• Baak, Dollemansstraat 7, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

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

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 3 december 2007:
• Vorden, Dorpsstraat 34, plaatsen van een steiger van 7 januari tot 12 april 2008, ten Brinke Bouw
Verzonden op 4 december 2007:
• Hengelo (Gld), huis aan huis verkoop van loten, 22 december 2007, jeugdbestuur V. en AV Pax
Verzonden op 5 december 2007:
• Hummelo, Greffelinkallee, carbidschieten, 31 december van 10.00 tot 17.00 uur, H. Greven,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 31 december 2007 van 09.30 tot 18.00 uur, 
S. Dorrestijn

• Keijenborg, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2008 van 01.00 tot 05.00 uur, dorpshuis De Horst
• Steenderen, Bronkhorsterweg, verkoop kerstbomen en kerstartikelen, 8 en 15 december 2007,

A.J.T. Hilderink
Verzonden op 6 december 2007:
• Gebied Hummelo en Keppel, plaatsen van vijf kerstbomen in de kernen, 11 t/m 28 december

2007, ondernemersvereniging Hummelo, Keppel en Drempt
• Vorden, Almenseweg, winterfair, 9 december van 11.00 tot 19.00 uur, ontheffing artikel 35

Drank- en Horecawet, 9 december 2007 van 10.00 tot 22.00 uur, restaurant 't Olde Lettink
• Vorden, Kerkplein, innemen standplaats voor verkoop kerstbomen e.d. 6, 7, 12 en 13 december

2007, zorgkwekerij 'de Holt Stobbe'
• Vorden, Nieuwstad naast nummer 6, betonstorten, 11 december vanaf 07.00 tot 12 december

2007 04.00 uur, Heijmans Bouw Arnhem B.V.
• Zelhem, ontheffing sluitingsuur, 1 januari 2008 van 01.00 tot 06.00 uur, De Mallemolen

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 29 november 2007:
• Zelhem, Salviaweg 12, bouwen erfafscheiding
Verzonden op 4 december 2007: 
• Zelhem, Jan Steenstraat 102, vergroten woning
Verzonden op 6 december 2007:
• Zelhem, Jan van Eyckstraat 9, plaatsen carport, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 4 december 2007:
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 27, verbouwen winkel
• Vorden, Wildenborchseweg 32, uitbreiden ligboxenmelkstal
Verzonden op 6 december 2007:
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 24, gedeeltelijk vergroten bestaande garage/berging,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Enkweg 11, bouwen kapschuur

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 4 december 2007:
• Drempt, Tellingstraat 1, voor de verbouw van de woonboerderij
Verzonden op 7 december 2007:
• Vorden, Hamminkweg 5, voor de verbouw van een schuur tot stalling en hobby-werkruimte

Sloopvergunning
Verzonden op 6 december 2007:
• Vorden, hoek Zutphenseweg/Schoolstraat, geheel slopen van twee schuurtjes, komt asbest-

houdend afval vrij

Aanlegvergunning
Verzonden op 6 december 2007:
• Vorden, Hamminkweg 5, voor het aanleggen van een klinkerweg bij boerderij 't Hassink,

perceel is kadastraal bekend als gemeente Vorden, sectie N, nr. 292

Kapvergunningen
Op grond van artikel 4.3.6 van de APV geeft de burgemeester, in verband met de grote gevaar-
zetting, toestemming tot het direct vellen van één linde aan de Molenstraat tegenover nummer 11
in Bronkhorst.
Verzonden op 6 december 2007: 
• Laag-Keppel, Jan de Jagerlaan 5, vellen van vier dennen, herplant verplicht: drie rode esdoorns

Ontheffing verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 11 december 2007:
• Drempt, Veenweg 8, voor verbranding nabij dit perceel
• Steenderen, Covikseweg 2a, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Hummeloseweg 63, voor verbranding nabij de Hengelosestraat in Keijenborg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens de winterfair is de Mispelkampdijk, tussen de Oude Zutphenseweg en 

de Mispelkampdijk op 9 december 2007 gesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen sloop- en bouwvergunningen),
Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (aanlegvergunning) of Openbare werken 
(kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, 
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. (Voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt) Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

De raad van de gemeente Bronckhorst heeft op 28 juni 2007
het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan vastgesteld. In dit
plan is het beleid op het gebied van verkeer en vervoer voor de
komende jaren vastgelegd. Het plan is in drie fasen opgesteld:
inventarisatie, beleid en uitvoering. 

Uitvoeringsplan
Nu het plan is vastgesteld, is begonnen met de uitvoering 
van het plan. Hiervoor is voor 2007 en 2008 een uitvoerings-
programma opgesteld. In de uitvoeringsprogramma's kunt u
zien wat de gemeente in 2007 en 2008 doet op het gebied van
verkeer en vervoer. Ook staat een matrix met alle bekende
knelpunten op de site. Deze matrix vormt de basis voor de
uitvoeringsprogramma's. Nieuwe knelpunten worden aan 
de matrix toegevoegd, waardoor voor het opstellen van het
uitvoeringsprogramma voor 2009 en verder het overzicht
actueel is. In de loop van 2008 stellen burgemeester en
wethouder het uitvoeringsprogramma voor 2009 op.

Inzage
U kunt de stukken die horen bij het GVVP t/m 7 januari 2008 tijdens de openingsuren inzien in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Ook zijn de stukken
via de website van de gemeente te raadplegen. Kijk hiervoor bij Infobalie - Plannen en projecten -
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan.

Vaststelling Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)

B en w van Bronckhorst stelden op 4 december 2007 de volgende verkeersbesluiten vast:

Inrichting Schoolzones
De gemeente Bronckhorst werkt aan de verkeersveiligheid in schoolomgevingen. B en w besloten
om de wegen rondom alle basisscholen in te richten als schoolzones. Daarnaast worden bij de
scholen aan de zogenaamde rode en zwarte wegen (drukke wegen) aanvullende maatregelen
genomen. Bij deze scholen wordt met name het oversteken veiliger gemaakt. Dit gebeurt door
een verbod om stil te staan in te stellen rondom de voetgangersoversteekplaatsen. Hierdoor
hebben overstekende kinderen en passerend verkeer meer zicht op elkaar. De verkeerssituatie
wordt hierdoor overzichtelijker. Op de scholen waar nog geen voetgangersoversteekplaatsen
zijn, worden deze aangebracht. 

Het verbod om stil te staan wordt ingesteld bij de schoolingangen aan de Bronkhorsterweg en
Dr. A. Ariensstraat in Steenderen, de Olburgseweg in Olburgen en de Schoolstraat, Nieuwstad 
en Dokter C. Lulofsweg in Vorden. Op de Olburgseweg in Olburgen en de Dokter C. Lulofsweg 
en Schoolstraat in Vorden leggen wij voetgangersoversteekplaatsen aan. 

Eenrichtingsverkeer Station Vorden
De provincie Gelderland heeft besloten om regionetlijn 51, van Doetinchem naar Vorden, met
ingang van december 2007 op te waarderen tot een snelnetlijn. In verband met de opwaardering
tot snelnetlijn, is het busstation in Vorden gereconstrueerd.

In de nieuwe situatie komen zowel de buurtbussen als de bussen van lijn 51 van dezelfde kant
aan rijden. Doordat de bussen op de rijbaan halteren ontstaat onvoldoende ruimte voor verkeer
in twee richtingen naast de halterende bus. Daarom hebben b en w besloten om eenrichtings-
verkeer in te stellen.

Voorrangssituatie Bronkhorsterstraat
De weginrichting van de Bronkhorsterstraat tussen Toldijk en Keijenborg is inconsequent door-
dat op het grondgebied van de voormalige gemeente Steenderen de kruisingen gelijkwaardig
zijn, terwijl op het grondgebied van de voormalige gemeente Hengelo verkeer op de
Bronkhorsterstraat voorrang heeft. De gemeente wil de gehele route tussen Keijenborg 
en Toldijk eenduidig inrichten. De voorrangssituatie op de kruisingen met de Voortseweg,
Branderhorstweg en Zaarbelinkdijk wordt door middel van blokmarkering gelijkwaardig
gemaakt, waardoor het voor iedereen duidelijk is dat dit een 60 kilometerweg is. 
Op het kruispunt met de Steenderenseweg en Uilenesterstraat komt een kruispuntplateau. 
Met de verbeteringen aan de weg wil de gemeente Bronckhorst de verkeersveiligheid vergroten. 

Verkeersbesluiten

Mogelijkheid tot beroep
Tegen deze besluiten kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van een van deze besluiten, schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Het beroepschrift dient het volgende te
bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat,
de redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie
van het besluit te voegen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. 

De besluiten treden na deze bekendmaking in werking. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u
hebt een beroepschrift ingediend, dan kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden
verzocht. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied 2006 Koningsweg 1 te Hengelo (Gld)'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 november 2007 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2006 Koningsweg 1 te Hengelo (Gld)' vastgesteld.

Het plan heeft betrekking op het omzetten van een akkerbouw- en scharrelvarkensbedrijf in een
biologische wijnboerderij en de ontwikkeling van nieuw bos in combinatie met natuur. Het agrarisch
bouwperceel wordt verkleind en een woonperceel wordt afgesplitst ten behoeve van de bouw 
van een woongebouw met twee wooneenheden.

Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp: 
de maximale goothoogte voor het nieuw te realiseren woongebouw, zoals vermeld in de bestem-
mingsplanvoorschriften in artikel 3, lid 4 onder c, wordt gewijzigd in drie meter.

Het bestemmingsplan ligt van 13 december 2007 t/m 23 januari 2008 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. 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.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een ieder voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn
van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Schriftelijk kan
dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail: post@gelderland.nl (o.v.v.
REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via tel.: (026) 359 98 20.

Bestemmingsplannen

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 

• Vorden, Galgengoorweg 3, voor de verandering bij het dierenpension; het betreft het plaatsen
van een schutting en het wijzigen van de dieraantallen binnen de inrichting

Deze verklaring is op 11 december 2007 verzonden.

De wijzigingen zijn 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
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 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 van Bronckhorst. 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 het indienen van een bezwaarschrift kunt
u bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening. 

Besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art. 3:30 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
13 december 2007 t/m 30 januari 2008 tijdens de openingstijden ter inzage de volgende besluiten
voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de milieuvergunning van: 

• Hengelo (Gld), Heideweversweg 2, voor het aanpassen van de geldende vergunning(en) aan de
IPPC-richtlijn voor de pluimveehouderij

• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 79, voor het aanpassen van de geldende vergunning(en) aan de
IPPC-richtlijn voor de pluimveehouderij

Strekking van de besluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de voorschriften
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met 
het belang van de bescherming van het milieu. De beschikkingen zijn afwijkend van het ontwerp
vastgesteld.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere

ontwerpbesluit
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen

in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 31 januari 2008.

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
13 december 2007 t/m 30 januari 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Michelstraat 14, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

pluimveehouderij

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere

ontwerpbesluit
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen

in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 31 januari 2008.

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

Op 4 december 2007 hebben b en w de beleidsregel voor de aanleg van bijzondere particuliere
begraafplaatsen vastgesteld. Hierin staat het beleid over de aanleg en het instand houden van
bijzondere particuliere begraafplaatsen.

Waarom deze beleidsregel?
De Wet op de lijkbezorging geeft de mogelijkheid aan een ieder tot het realiseren van een bijzondere
particuliere begraafplaats. Het aanwijzen van een dergelijke begraafplaats is een bevoegdheid
waarin de raad een afwegingsvrijheid heeft. De kaders waarbinnen aan deze bevoegdheid uitvoering
wordt gegeven ontbreken in deze wet. De Wet op de lijkbezorging kent slechts technische vereisten.
Met deze beleidsregel wordt een duidelijk toetsingskader gecreëerd voor verzoeken tot het 
oprichten van een particuliere begraafplaats. Hiermee kan de gemeente de aard en plaats 
van mogelijke toekomstige particuliere begraafplaatsen sturen. 

Inzien beleidsregel
De beleidsregel ligt voor een periode van zes weken ter inzage op de afdeling Publiekszaken in
het gemeentehuis. Buiten de openingstijden kunt u dit beleidsstuk op verzoek inzien. U kunt uw
zienswijze over deze beleidsregel mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Tegen een beleids-
regel is geen bezwaar of beroep mogelijk. Voor informatie kunt u terecht bij de heer B.G. Pasman,
tel. (0575) 75 02 13.

Beleidsregel aanleg bijzondere particuliere begraafplaatsen

De gemeenteraad heeft op 27 september 2007 het Eindrapport harmonisatie begraafplaatsen
vastgesteld. Een deel van de uitwerking van dit plan betreft een inbreidingsplan voor de algemene
begraafplaats Zelhem met ongeveer 280 graven. Ook de aanleg van 30 Islamitische graven op de
begraafplaats Zelhem maakt deel uit van dit plan.

B en w verlenen gedurende vier weken inspraak op het inbreidingsplan. U kunt het plan inzien op
de afdeling Openbare werken in het gemeentekantoor. Van 11 december 2007 t/m met 9 januari
2008 kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan b en w, schriftelijk (zie postadres) of mondeling
aan de betreffende medewerkers van de afdeling Openbare werken, tel. (0575) 75 03 39.

Inbreiding algemene begraafplaats Zelhem

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 22 november 2007 vastgesteld:
• de Verordening Brandweerrechten Bronckhorst 2008.

De verordening ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage bij de afdeling Belastingen en organisa-
tieondersteuning in het gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 

De verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

Verordening Brandweerrechten Bronckhorst 2008

B en w hebben op 4 december 2007 vastgesteld
• de Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
• het Privacyreglement Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

De regeling en het reglement (eventueel met bijlagen) liggen vanaf heden voor iedereen ter
inzage in het gemeentehuis en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 12 december 2007.

Regeling en reglement

Op grond van artikel 4 van de Wet Rampen en Zware Ongevallen en op basis van het gemeentelijk
rampenplan heeft de burgemeester van de gemeente Bronckhorst het Intergemeentelijk
Rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak en Overstromingen vastgesteld. Het betreft de dijkring 48
Rijn en IJssel, dijkring 49 IJsselland en dijkring 50 Zutphen. In het rampbestrijdingsplan worden
per betrokken instantie de taken weergegeven bij verschillende fases van hoogwater in de rivieren.

Ter inzage
De rampbestrijdingsplannen liggen vanaf 11 december 2007 gedurende zes weken voor iedereen
ter inzage op de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Visschers, tel. (0575) 75 02 25.

Rampbestrijdingsplan dijkdoorbraak en overstroming

Met de ja/nee-sticker weert u het ongeadresseerde
reclamedrukwerk waar u geen interesse in heeft.
De sticker zorgt voor een beperking vna de groei
van reclamedrukwerk, waardoor veel papier wordt bespaard. De sticker is af te halen bij de
balie Bouwen en milieu van de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
15 december

In het café
Amsterdamse
avond met zanger

Ruud Bos, bekend

van Café “Bolle Jan”. 

In de discotheek
D.J. Maarten



MPS, wereldwijd innovatief
Werk maken van je carrière bij MPS 

MPS RMS
Voordat het stukje vlees op je bord ligt
is er een heel proces aan vooraf
gegaan. Bij RMS worden technieken
ontwikkeld om het slachtproces effi-
ciënt en hygiënisch te laten verlopen.
Hoewel het bij de productie van vlees
onvermijdelijk is dat er dieren wor-
den gedood, is dierenwelzijn een
belangrijk thema. In het ontwerp van
de machines wordt daar rekening
mee gehouden. Tel hierbij op dat het
voor de slachthuizen steeds moeilij-
ker wordt om aan goed personeel te
komen, dan staat MPS voor de uitda-
ging het slachtproces steeds verder te
automatiseren. Binnen MPS worden
complete projecten van A tot Z uitge-
voerd, van tekening tot werkende
machine. De machineonderdelen
worden in Lichtenvoorde en Beijing
geproduceerd. Op locatie bij de klant,
waar ook ter wereld, worden de diver-
se onderdelen samengevoegd en in
werking gesteld. 

MPS ML
Na het slachtproces worden de karkas-

sen in een koelcel opgeslagen. Vanaf
dit punt is het de beurt aan MPS ML.
Deze afdeling realiseert snijzalen en
logistieke systemen. Een snijzaal is
een slagerij op industrieel formaat.
Hier wordt het vlees afgesneden en
kant en klaar bereid voor verkoop in
de supermarkt. Het transport binnen
de snijzaal gebeurt door een compu-
tergestuurd logistiek systeem. Dit sys-
teem stuurt de gevulde kratten vol-
automatisch van de medewerker naar
exact de juiste plek in het magazijn.
Vanaf hier zorgen robots ervoor dat de
juiste kratten in de juiste vrachtwa-
gen komen, waarmee ze naar de
supermarkt gaan.

AQUA
In de industrie wordt veel water ver-
bruikt. Dat betekent dat er ook veel
afvalwater vrijkomt. Dit mag niet
zomaar geloosd worden, maar moet
eerst worden gezuiverd. AQUA is spe-
cialist op het gebied van industriële
waterzuiveringen. AQUA heeft zowel
systemen geleverd voor de vleesindus-
trie, als voor voedsel-, zuivel- en tex-

tielproducenten wereldwijd. Elke
vorm van industrie heeft zijn eigen
specifieke zuiveringsvraagstukken en
per land verschillen de normen voor
schoon water. AQUA kan oplossingen
leveren in elke gewenste gradatie, tot
aan helder drinkwater toe.

MPS S&S
Zonder service geen hoogwaardig pro-
duct. De afdeling Service en Spares
werkt er elke dag aan om het machi-
nepark van de klanten draaiende te
houden. De monteurs installeren de
machines op locatie en doen daar-
naast onderhoud en reparaties.
Omdat de tijden wereldwijd verschil-
len en stilstand van de machines bij
de klant tot een minimum beperkt
moet worden is de helpdesk in
Lichtenvoorde dag en nacht bereik-
baar. De helpdesk medewerkers hel-
pen de klant de machine weer in
gebruik te nemen. Waar nodig kan
met de computer in Lichtenvoorde de
computer van de machine elders in de
wereld overnemen. Zo kunnen proble-
men op afstand worden opgelost.

Veel mensen zijn wel eens langs MPS in Lichtenvoorde gereden; het gebouw met de vijver aan de N18. Maar wat
gebeurt er nu eigenlijk achter die witte muren? Het antwoord is: heel veel. MPS is een bedrijf dat wereldwijd ope-
reert en vier productgroepen kent: RMS (Red Meat Slaughtering), ML (Meat Logistics) AQUA (waterzuiveringssyste-
men) en S&S (Service en Spares). Elke dag zijn in Nederland 350 medewerkers in touw om machines te ontwerpen,
installeren en onderhouden. De vestiging Beijing (China) heeft 70 medewerkers. Als marktleider is MPS een bedrijf
vol dynamiek dat altijd op zoek is naar verbetering en nieuwe kansen. Als werknemer heb je er volop de ruimte voor
je eigen ideeën en initiatieven. Bij MPS kun je werk maken van je carrière op een leuke manier.

Sandor Pierik 
(Medewerker Roestvrij Staal)
“Bij MPS kun je het product dat
je maakt van ruwijzer tot eind-
product zien. Je werkt nooit aan
één machine, maar altijd aan
meerdere. De complexiteit van
het geheel vind ik super!”

Annet Emaus
(Directiesecretaresse)
“MPS werkt internationaal. Ik
heb daarom contact met veel
verschillende mensen en ver-
schillende culturen, dat maakt
het werk zeer afwisselend. Ook
het feit dat onze producten een
link hebben met de agrarische
wereld, spreekt mij aan.” 

Marco Griess (Hoofd
Engineering &
Productontwikkeling)
“Projectmatig werken is altijd
weer een uitdaging. De tech-
niek, het wereldmarktleider zijn
en het investeren in de toekomst
dat maakt het werk machtig
mooi’ 

Paul Spekschoor (Medewerker
Assemblage)
“Machinebouw is heel interes-
sant. Bij MPS ben je altijd bezig
met nieuwe dingen en nieuwe
techniek. En de gezelligheid in
de groep natuurlijk, dat maakt
het werken hier erg leuk.”

Erwin Prinzen (Area Sales
Manager AQUA Latijns
Amerika)
“De verscheidenheid aan pro-
ducten binnen MPS maakt het
werk erg afwisselend. Ook heb je
vooraf geen idee hoeveel kennis
er achter zo’n product zit. Een
waterzuivering zit bijvoorbeeld
veel complexer in elkaar dan dat
je zo kunt zien.”

Vacatures bij MPS
MPS is altijd op zoek naar 
collega’s. Op dit moment staan
de volgende vacatures open:

• Procestechnoloog Aqua
• Manager Inkoop
• Supervisor
• Start-up engineer
• Detail-engineer
• PLC Software Engineer
• Sales Engineer E&B
• Constructie bankwerker / 

lasser
• Project Engineer AQUA
• Helpdesk Medewerker MPS

Service & Spares
• Sales Engineer AQUA

Kijk ook op www.mps-group.nl 

Industrieterrein "De Kamp-Noord"
Albert Schweitzerstraat 33
7131 PG Lichtenvoorde
Postbus 160, 7130 AD Lichtenvoorde

Telefoon: +31 (0)544 390500
Telefax: +31 (0)544 375255
E-mail: info@mps-group.nl
Internet: www.mps-group.nl



Kohelet put zijn inspiratie uit het le-
ven zelf. Ervaringen en invloeden uit
zijn jeugd, zijn opleiding, zijn geboor-
teland, zijn Joodse achtergrond, zijn
periode in Israël en uit zijn huidige le-
ven in Nederland vormen een rode
draad in zijn kunst. Doordat Kohelet
in zijn kunst steeds andere en nieuwe
wegen inslaat en nieuwe invloeden
toelaat weet hij ons steeds opnieuw te
verrassen. Hij maakt gebruik van ver-
schillende klassieke schilder - en te-
kentechnieken maar daarnaast expe-
rimenteert en combineert hij ook de
meest uiteenlopende technieken en
materialen. In zijn kijk op het leven,
zijn ervaringen, zijn religieuze, poli-
tieke en filosofische opvattingen pre-

fereert hij ruimte voor reflectie en een
open blik. 
Gregory Kohelet is in 1954 geboren in
Ferghana (voormalige USSR). Zijn va-
der was beeldhouwer en portretschil-
der en reeds op jonge leeftijd werd hij
in de kunst ingewijd. Hij studeerde
van 1969 tot 1981 aan het Benkov Art
College en de Ostrowsky Art Academy
in Tasjkent en was daarna op deze bei-
de instituten werkzaam al docent. In
1990 emigreerde hij naar Israël en ves-
tigde zich in Jeruzalem.  Sinds 1998
woont Kohelet in Nederland. Momen-
teel in den Haag. Hij geeft er cursus-
sen en workshops en is lid van Stroom
Den Haag, een actief centrum voor
beeldende kunst en architectuur.
Werk van Gregory Kohelet bevindt
zich in vele landen over de wereld.
Over zijn verblijf in Nederland zegt
hij:"Het Hollandse landschap heeft
geen bergen maar vlakke lijnen dit
geeft ruimte, ruimte voor verbeelding
en artistieke ontplooiing". zondag 16
december 15.00 uur wordt de exposi-
tie in aanwezigheid van de kunste-
naar Gregory Kohelet geopend door
drs. Birgitta van Blitterswijk, kunsthis-
torica.

Gregory Kohelet tussen toekomst en verleden

Van 16 december 2007 t/m 10 fe-
bruari 2008 is in Galerie Agnes Ra-
ben in Vorden werk te zien van de
van de van origine Russische beel-
dend kunstenaar en dichter Grego-
ry Kohelet (Ferghana 1954, voorma-
lige USSR).  "Tussen Toekomst en
Verleden" omvat een groot aantal
werken, waaronder schilderijen,
collages en objecten, uit verschil-
lende perioden van de kunstenaar.

RIJVER DE GRAAFSCHAP
Op 1 december werd er in Ambt Del-
den bij de paarden tijdens een dres-
suur indoor gestreden om de Twente
Cup. Lisette Bijenhof behaalde hierin
een 3e plaats in de klasse M1 met 195
punten. In Lochem was op 9 dec. ook
een paarden indoor. Hier behaalde An-
drea Stettler met haar paard Ylyssa
Mere een mooie 2e prijs met 198 pun-
ten in de klasse L2. Anita Berenpas
reed ,ook in Lochem, naar de 1e plaats
met haar paard Walencia met 199
punten in de klasse B dressuur.

Bij de pony s werden er ook een paar
mooie prijzen behaald de afgelopen
weekenden tijdens dressuur indoor
wedstrijden. Dit was Linda Berenpas
op 2 dec. in Haaksbergen met de pony
Raspoetin in de klasse L1 met 184 pun-
ten, goed voor een 4e prijs. 

In Laag Soeren kwam op 9 dec. Iris Be-
renpas 2 x aan start. Zij verdiende een
1e prijs met 196 punten en een 2e prijs
met 186 punten in de klasse L1 met de
pony Nico.

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

OPNIEUW KWALIFICATIES
GELDERSE WINTER
KAMPIOENSCHAPPEN 
VOOR BERKELDUIKERS
Het tweede deel van de limiet wedstrij-
den voor de Gelderse Winter Kampi-
oenschappen (GWK) zwemmen heeft
opnieuw voor kwalificaties gezorgd.
Zondag werd er in Doetinchem door
de zwemmers hard gewerkt om voor
deelname aan de GWK in aanmerking
te komen. Vooral de belangstelling op
de 100m vrije slag was groot, waar-
door het een strak georganiseerde
wedstrijd moest zijn om alles te kun-
nen inpassen. Het werd een éénstarts-
wedstrijd met Duitse start. 

Dit betekend dat je meteen gediskwa-
lificeerd bent bij een valse start terwijl
je geen nieuwe startmogelijkheid
krijgt. Er wordt dus gewoon doorge-
zwommen. De volgende zwemmers
gaan ook al weer direct van start na de
finish van de vorige serie. De zwem-
mers die klaar zijn, blijven eerst dicht
tegen de kant aan in het water en ver-
laten het bad pas als er over hun heen
gedoken is. Hierdoor verloopt een
wedstrijd veel sneller, maar is het be-
hoorlijk opletten geblazen voor zwem-
mers, klokkers en coaches. Dat bleek
ook wel toen Marlieke en Lotte hun
uitstekende tijden niet bleken te kun-
nen inzetten voor hun kwalificatie
voor GWK door diskwalificatie bij de
start.

Plaatsing voor de GWK zijn verdiend;
op 100m rug Berjan Ebbekink, op 100
vrije slag Carmen Seesing, Merel Wil-
genhof, Lotte Eising en Marlieke
Scholten, In de uitlooptijd plaatsten
zich: 100 schoolslag Marlieke Schol-
ten, 100 rug Bram Siebers, 100 vrije
slag Berjan Ebbekink, Niels Tjoonk,
200 wisselslag Berjan Ebbekink, Milou
Tjoonk, Bram Siebers, Niels Tjoonk. Zij
mogen op grond van hun tijd worden
ingeschreven maar het is afhankelijk
van het deelnemersveld ook zij ook
kunnen zwemmen. Voor de Gelderse
B kampioenschappen plaatsten zich;
op 100m schoolslag Judith Wentink,
100 vrije slag Bram Siebers, Judith
Wentink. Uitloop Gld B ; 100 rug Lotte
Eising, 100 vrij Sanne ten Have, Anne
Carlijn bakker, Milou Tjoonk, Taco
Braakhekke. Voor uitslagen kan men
kijken op www.berkelduikers.nl

Z w e m m e n

DASH
Dash dames 1, koploper in de regio-
divisie Oost en gesponsord door Stra-
da sports en Friso Woudstra architec-
tenbureau, reisde afgelopen zaterdag
af naar Denekamp om het daar op te
nemen tegen Devoko dames 2 die de
laatste plek op de ranglijst inneemt.

Dash begon de eerste punten goed te-
gen de meiden uit Denekamp. Mede
door een paar slimme ballen van Lian
Leunk kwamen ze op een kleine voor-
sprong. Hierna begon Devoko echter
goed aan te vallen en Dash wist hierop
niet echt een antwoord te geven. De
kleine voorsprong die de meiden uit
Vorden hadden opgebouwd verander-
de hierdoor al gauw in een achter-
stand die Dash niet meer kon ombui-
gen. Dit resulteerde in setwinst voor
Devoko: 25-18. Dash was nu gebrand
om de wedstrijd met 3-1 winnend af te
sluiten en begon daarom ook goed
aan de tweede set. De harde aanvallen
van de thuisclub werden beter verde-
digd en dit zorgde mede voor een 20-
25 setwinst voor Dash.

De derde set probeerde Dash het goe-
de gevoel van de tweede set vast te
houden en dit lukte aardig. Opnieuw
werd er beter verdedigd dan in de eer-
ste set en ditmaal kreeg Dash ook
meer de kans om zelf hard aan te val-
len. Deze set werd dan ook gewonnen
door Dash met 17-25.

Nu de Vordense dames een 2-1 voor-
sprong te pakken hadden wilden ze
dit natuurlijk graag uitbouwen naar
een 3-1 overwinning. Dash kwam in de
vierde set echter al snel op een achter-
stand en wist dat ze iets moest doen
om dit om te buigen. Tot op het laatste
moment bleef het vechten voor Dash
voor de setwinst. Mede door een paar
harde aanvallen van Luca Vlogman op
het midden wist Dash deze spannen-
de set toch nog winnend af te sluiten
met 23-25. Uiteindelijk na een moeiza-
me wedstrijd dus toch een 3-1 overwin-
ning. De volgende wedstrijd speelt
Dash thuis op 15 december tegen Set-
up '65 dames 3 om 17.00 uur. Dit team
uit Ootmarsum staat tweede dus het
beloofd een spannende pot te worden.
Kom daarom allemaal kijken om de
meiden uit Vorden aan te moedigen!

Zaterdag 8 december uitslagen
Harfsen MC1 - Dash MC3 1-3
Smash '68 MA1 - Dash MA1 4-0
Rivo MC2 - Dash MC2 3-1
Rabobank Devoko D2 - Dash D1 1-3
Dijkman/WSV D2 - Dash D3 3-1
Rivo D4 - Dash D7 2-3
Volga D1 - Dash D2 3-1
Dash circ. 2 - Dynamo 2 1-3
Dash circ. 1 - Overa 1 4-0
Dash MB1 - Tornado Laren MB2 4-0
Dash D5 - Tornado Laren D3 4-0
Dash MC1 - Guv Gr.Bovo MC1 2-3
Dash D4 - Revoc D1 3-2
Dash D6 - Grol D3 3-1
Dash H1 - Sc.Gorssel H1 4-0
Dash H2 - MEVO H1 1-3

Woensdag 12 december
19.00 Dash MA - Orion MA

Vrijdag 14 december
19.00 Tornado Laren D4 - Dash D6
21.00 Tornado Laren H1 - Dash H1

Zaterdag 15 december
12.00 Dijkman/WSV MC1 - Dash MC1 
14.00 Dijkman/WSV H4 - Dash H2 
15.30 Sc. Gorssel D1 - Dash D4 
15.30 WIK D3 - Dash D5
11.30 Dash MC2 - Vios Eefde MC1
11.30 Dash MC3 - BVC '73 MC2
13.00 Dash MA1 - Halley MA1
15.00 Dash D2 - Blok '71 D1
15.00 Dash D7 - BVC '73 D2
17.00 Dash D3 - Vios Eefde D1
17.00 Dash D1 - Set-Up '65 D3

Vo l l e y b a l

UITSLAGEN BADMINTON FLASH

Seniorenteam 1
Het eerste team speelde donderdag te-
gen Euro uit Dinxperlo. Peter en Dijk
en Robert Kater wisten beiden hun en-
kelspel te winnen. Robert in een span-
nende driesetter met 21-18 in de derde
set. Joyce Teeuwen won daarna haar
enkelspel makkelijk. Marian te Riele
moest haar damesenkel helaas met
een blessure opgeven. Na de eerste vier
partijen leidde Flash dus met 3-1. Ge-
lukkig speelde Flash thuis zodat een
vervangster voor Marian gevraagd kon
worden. Beppie Menkveld speelde
mee in het damesdubbel en een
mixed. Zij deed dat heel goed. Het da-
mesdubbel werd gewonnen en ook
met Peter won zij een mixedspel. Om-
dat het herendubbel in een driesetter
en het tweede mixed ook gewonnen
werd stond er een alleszeggende eind-
score op het bord. 
Flash-Euro: 7-1

Seniorenteam 2
Het tweede team van Flash heeft afge-
lopen donderdagavond thuis tegen
LBC uit Lichtenvoorde gespeeld. Eer-
der dit seizoen werd er met 5-3 gewon-
nen in Lichtenvoorde.  Het team speel-
de in de standaard samenstelling met
Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt,
Geeske Menkveld, Lianne en Berna-
deth Heijenk. Chjehrando en Niels
wonnen beide hun enkelspel. Geeske
kwam niet tot de winst in haar enkel-
partij. Bernadeth speelde een sterke
wedstrijd en wist daardoor met 21-16
en 21-19 te winnen. De herendubbel
wist Vorden relatief makkelijk te win-
nen met tweemaal 21-4. Lianne en
Geeske verloren net met de cijfers 21-
16 en 21-17. Hierdoor kwam de tussen-
stand op 4-2. Bernadeth en Niels wis-
ten de mix net in twee sets te winnen.
Lianne en Chjehrando hadden het
makkelijker en wonnen met 21-10 en
21-7. Door deze overwinning staat het
tweede team nog steeds bovenaan in
de poule. 
Flash-LBC: 6-2

Jeugdteam 1
Flash J1 moest tegen mede-titelkandi-
daat Thuve J1. Het werd een spannen-
de wedstrijd waarin kleine verschillen
bepalend waren voor de einduitslag.
Het was vooral even wennen aan de
lichtere shuttels. Erik van Hoffen ver-
loor zijn heren enkel met 21-18 en 21-
7. Carlos Waenink won zijn enkel in
drie sets: 18-21, 21-6 en 21-15. Ilse van
Dijk verloor in een spannende partij
met 21-17 en 21-18. Vera Velhorst won
in drie sets: 21-18, 19-21 en 21-15.  De
dubbels moesten dus de doorslag ge-
ven. Erik en Carlos wonnen vrij mak-
kelijk met 21-12 en 21-9. Ilse en Vera
verloren met 25-27 en 15-21. De mix-
dubbel verloren Ilse en Erik met 17-21
en 15-21, Carlos en Vera wonnen met
twee keer 21-12. 
ThuveJ1- Flash J1: 4-4. 

Jeugdteam 3
Het derde team speelde tegen Poona
uit Gaanderen. Bij deze wedstrijd trof-
fen twee middenmoters uit de 5e klas-
se U13 elkaar. Wesley Boode had een
driesetter nodig om te winnen: 21-7,
18-21 en 21-16. Bram Bruinsma speelde
een van zijn eerste enkelpartijen en
had daar nog wel wat moeite mee. Hij
verloor met 4-21 en 1-21. Eline Barge-
man verloor met 14-21 en 11-21. Lieke
ten Have won met 21-13 en 21-18. We-
sley Boode en Dennis Cai verloren in
drie sets: 21-11, 7-21 en 10-21 het jon-
gensdubbel. Eline en Lieke wonnen
het meisjesdubbel in een spannende
driesetter: 1-21, 21-8 en 22-20. Wesley
Boode en Rianne Fokkink verloren
hun dubbel op het nippertje: 19-21 en
18-21. Dennis en Lieke wonnen tot slot
met 21-8 en 22-20.  
Flash Vorden J3 - Poona GBC J4: 4-4. 

Jeugdteam 4
Het team met de jongste spelertjes
moest naar Steenderen. Flash speelde
met twee invallers. Rowin Burghout
deed voor het eerst mee. Hij verloor
weliswaar maar pakte toch al wat pun-
ten mee. Lynn Berenpas speelde op-
nieuw een goede partij en won haar
enkel en de dubbel met Niels Golstein
samen. Uiteindelijk ging de winst
naar Steenderen.
Steenderen J2 - Flash J4: 6-2.

B a d m i n t o n

VV VORDEN
Dinsdag 11 december
Vorden O21 - Witkampers O21 20.00

Woensdag 12 december
Vorden D2 - D Meisjes knvb 19.00

Donderdag 13 december
Vorden B1 - WVC B1 19.30

Zaterdag 15 december
Vorden A1 - SBC '05 A1 15.00
Zelos A2 - Vorden A2 14.30

Vo e t b a l

SBC '05 B1 - Vorden B2 13.00
OBW C1 - Vorden C1 12.45
Vorden C2 - GWVV C1D 13.00
FC Zutphen D2 - Vorden D2 08.30

Zondag 16 december
Vorden 1  - Silvolde 1 14.00
Vorden 2 - Varsseveld 3 10:00
Vorden 3 - RKZVC 3  10:00
Veldhoek 1 - Vorden 4 12:00
Brummen 4 - Vorden 5 10:00
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

WEEKBLADWEEKBLAD
CONTACTCONTACT

JE KUNT ER NIET OMHEENJE KUNT ER NIET OMHEEN



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

Koren en zanggroepen zijn benaderd
om in de kerk op te treden. Buiten is er
een kleine kerstmarkt en binnen is er
zang en muziek. Een harmonieus ge-
heel, om het treffend samen te vatten.

Ook zijn dan de Welkoop en enkele om-
liggende zaken geopend om bezoekers
de gelegenheid te geven zich te voor-
zien van kerstspulletjes. 

Vanaf 13.30 uur zullen in de kerk optre-
dens zijn van: Het zangkoor van de pa-
rochie, Ceciel en Liesbeth Hilderink,
Vocalista uit Lichtenvoorde, Ouder-
groepje Basisschool De Leer, Mevr. Kie-

vits piano, begeleiding samenzang, Vo-
caal Ensemble uit Keijenborg en Rejoi-
ce uit Keijenborg. 

Voor de kerstmarkt zijn uitgenodigd:
Welfare van het Rode Kruis, De Wereld-
winkel, K.B.O., Puur Natuur, de winkel
van Philadelpia aan de Ruurloseweg en
De Stichting STEP. Natuurlijk zal het
ook mogelijk zijn te genieten van een
hapje en een drankje. 

Alle parochianen, groot en klein, jong
en oud samen met familie, buren, be-
kenden, dorpsgenoten en iedereen die
maar wil komen, zijn welkom om op
zondagmiddag 16 december naar de
Willibrordkerk in Hengelo te komen
om de Hengelose kerstmarkt te bezoe-
ken en te genieten van zang en mu-
ziek.

Zondag 16 december
Kerst-inn met kerstmarkt in Hengelo
Op zondag 16 december is voor de
tweede keer de kerstmarkt op het
kerkplein bij de Willibrordkerk in
Hengelo.

Op 15 en 16 december vindt in Bronk-
horst weer de Kerstfair plaats van
11.00 tot 18.00 uur. In de Slotkapel is
op beide dagen het vermaarde pop-
penspel ‘A Christmas Carol’ te zien.
Een schouwspel van een uur dat voor
jong en oud telkens weer een bijzon-
dere ervaring is. Voorstellingen zijn op
zaterdag 15 december om 14.00, 16.00
en 19.00 uur en op zondag 16 decem-
ber om 12.00, 14.00 en 16.00 uur. Er
zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar.

U kunt deze bestellen bij de uitvoeren-
den van dit unieke poppenspel, de fa-
milie Noort, tel. 0548-615674.

Bronkhorst is het kleinste stadje van
Nederland, zo ook de bijpassende
kerstfair. U vindt hier enkele oude am-
bachten, cadeau- en kerstartikelen en
kunst. De geur van gebrande noten,
appelbeignets en glühwein komt u te-
gemoet als u dit prachtige stadje gaat
bezoeken. In het Dickensmuseum

kunt u ‘Scrooge’ aantreffen, die u op
zijn eigen wijze meeneemt naar de
Dickens tijd.
De oorstrelende kerstliederen, die op
verschillende plaatsen in Bronkhorst
klinken, brengen u ongetwijfeld in
kerstsfeer. Op zaterdag zal ook het ge-
luid van midwinterhoorns te horen
zijn. Het stadje is de weken rond kerst
verlicht en in kerstsfeer gebracht. Op
15 en 16 december zal Bronkhorst au-
tovrij zijn. Er is voldoende parkeergele-
genheid. Dit wordt duidelijk aangege-
ven. Voor meer informatie: Marianne
van Geloven, tel. (0575) 45 24 10. 
Zie ook: www.stadbronkhorst.nl 
of www.kleinstestadvannederland.nl
E-mail: info@huisdevierlinden.nl

Kerstsfeer in Bronkhorst
Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland, blijft op veel mensen een
grote aantrekkingskracht uitoefenen. Misschien is het de nostalgie, het
terugverlangen naar een tijd waarin Nederland nog bestond uit rustieke
dorpen met oude boerderijen en de mensen nog niet werden opgejaagd
door een 24-uurs economie.

Een veldtoertocht is een toertocht
voor ATB fietsen over veelal onverhar-
de wegen en bospaden. De route is ge-
heel met pijlen aangegeven. De start is
tussen 9.00 uur en 10.00 uur. De lange
route van 45 of 55 kilometer voert

door de prachtige omgeving tussen
Hengelo Gld, Vorden, Ruurlo en Zel-
hem. Voor wat minder geoefende of
beginnende ATB-ers is er een tocht van
circa 30 km door hetzelfde gebied.

De start en inschrijving is in de Hamo-
ve molen te Varssel bij Hengelo Gld.
Tijdens de pauze en na afloop van de
tocht ontvangt u een warme verras-
sing. 

Er is een douchegelegenheid aanwe-
zig. Voor meer informatie kan men
bellen: (0575) 46 42 34.

Veldtoertocht TC Keiaosers
Na het succes van de afgelopen
twee jaar gaat de fietstoerclub TC
Keiaosers natuurlijk door met het
jaarlijks organiseren van een ATB-
veldtoertocht. Op zondag 16 de-
cember organiseert fietstoerclub
de Keiaosers uit Keijenborg haar
derde ATB-veldtoertocht.

Tootas is een kleinschalige woongroep
voor mensen met een verstandelijke
beperking die, na verwachting, begin
2008 van start gaat. In eerste instantie
met vier bewoners.In de loop van 2008
zullen er drie kamers bijkomen. “Uit-
eindelijk zullen we de beschikking
hebben over een huis met zeven ka-
mers met eigen sanitaire voorzienin-
gen, twee woonkamers, een luxe bad-
kamer en een grote achtertuin”, zegt
directeur-eigenaar Bolster van Tootas.

De naam Tootas komt uit het Twents
en heeft geen letterlijke betekenis.
Tootassen is: de handen uit de mou-
wen steken, iets doen, een handje hel-
pen. Nijvere boeren gebruikten deze
term voor lieden die liever lui dan
moe waren: “Ie zölln es’n tootas
doon”. “Het is juist onze bedoeling om
de handen uit de mouwen te steken,

iets doen een handje helpen”, verdui-
delijkt Tukker Bolster de naam Tootas.
Bij Tootas krijgen de bewoners met
een verstandelijke beperking zorg op
maat. Dit bestaat uit 24-uurs begelei-
ding, ruime ontspanningsmogelijkhe-
den en aangepaste dagbesteding. De
mogelijkheden die er zijn, wil Tootas
optimaal benutten. Met aangepaste
dagbesteding wordt vooral bedoeld,
om cliënten te begeleiden die specifie-
ke aandacht nodig hebben. “Traditio-
nele instanties kunnen, om welke re-
den dan ook, deze specifieke begelei-
ding niet geven”.
De bedoeling is dat met de opening, in
het voorjaar 2008, alles klaar is en vier
bewoners hun nieuwe huis betrekken.
Zo’n twaalf medewerkers zullen on-
dersteuning geven aan de organisatie.
Dit zijn begeleiders die ruime erva-
ring en betrokkenheid hebben op hun

eigen gebied en gespecialiseerd zijn in
verschillende zorgdisciplines. Alle me-
dewerkers hebben tevens ervaring
met autisten, verplegen, begeleiding
en activiteitenbegeleiding.

Specifiek is de begeleiding die Marg
Bekken gaat vervullen. Sinds 2000 is
zij werkzaam als healer is haar prak-
tijk Inside. Vanaf januari 2008 gaat zij
zich bij Tootas bezig houden met cha-
krahealing. Marg: “Chakrahealing is
een behandeling die een totale ont-
spanning geeft, zowel geestelijk, licha-
melijk en spiritueel. Het doel ervan is,
dat iedereen leert helemaal tot zich-
zelf te komen. Dit gaat vaak gepaard
met processen waar de cliënt zich
vaak niet van bewust is”, legt zij uit.
“Een behandeling van Chakrahealing
is mogelijk voor een ieder die hier
open voor staat”. Verder gaat Marg
zich bij Tootas bezighouden met
coaching en begeleiding van mede-
werkers en de coördinatie.

Tootas is gevestigd aan de Sint Jans-
traat 44-46 in Keijenborg. Tel. 0575-
559936. Voor meer informatie, kijk op:
www.tootas.nl

Zorg op maat in kleinschalige woongroep

Tootas in dienst van mensen met
een verstandelijke beperking

Soms raken mensen tussen wal en schip. Ze verblijven in te grote groepen
of in een groep die niet bij hen past. Voor veel ouders en belangenbehar-
tigers is dit een herkenbaar probleem. Henk Bolster uit Haaksbergen
heeft jarenlange ervaring in de zorg en heeft een plan gemaakt voor dit
probleem. Na de nodige voorbereiding heeft dit geresulteerd in een zelf-
standige organisatie Tootas, die gevestigd is aan de Sint Janstraat 44-46 in
Keijenborg.

Henk Bolster directeur van Tootas en medewerkster Marg Bekken.

Alle categorieën zullen bij deze wedstrijd aan het vertrek
komen. Van nieuwelingen tot dames en van masters tot de
top van de beloften en elite. Vele renners van RTV Vierakker
Wichmond zullen mee gaan strijden voor de overwinning.
Ook de jeugd van Vorden en omgeving zal aan hun trekken
komen. Voor hen zal een dikke banden race georganiseerd
worden op het parcours. De jeugdrenners kunnen zich aan
het parcours opgeven.

Cyclocross-spektakel in Vorden
Op zondag 30 december 2007 organiseert RTV Vierak-
ker Wichmond voor de vijfde maal een cyclocrosswed-
strijd rond het kasteel in Vorden. De organisatie, een
stel fanatieke cross-liefhebbers, is zeer blij met de me-
dewerking die de familie Roordink, eigenaar van kas-
teel Vorden, en stichting Het Geldersch Landschap ver-
lenen om wederom een cross te mogen organiseren op
deze unieke locatie.

Kleindierenshow Oneto Enschede
Kampioen bij de konijnen werd ons lid
J. Bakering met een Alaska, predikaat
Uitmuntend!

HOENDERS:
Wyandotte: H. Berenpas 1xZG, 1xG

DWERGHOENDERS:
Orpington: B. van Dijke 3xF, 6xZG, 5xG
Appenzeller Spitskuif: H. van Olst 1xF,
2xZG, 1xG
Wyandotte: H. Berenpas 1xZG, 2xG

KONIJNEN:
Wener: H. Nijenhuis 1xF, 2xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xF, 1xZG; J. Bakering 2xF, 1xZG
Alaska: J. Bakering 1xU, 1xZG, 1xG
Hulstlander: A. Dijkstra 1xF, 1xZG, 1xG
Nederlandse Hangoor Dwerg: J. Grob-
ben 2xZG

PEKLO LOCHEM
HOENDERS:
Lakenvelderhoen: E.H. Ruesink 3xZG,
1xG
Twents Hoen: D.J. Lijftogt 3xZG, 1xG
Wyandotte: H. Berenpas 5xZG, 1xG
Modern Engels Vechthoen: H. van
Heerde 2xF, 1xZG,1xG

DWERGHOENDERS:
Vorwerkhoen kriel: Sil Ruesink 2xZG,
1xG
Orpington kriel: B. van Dijke 2xF,
12xZG, 3xG 
Amrockkriel: J. Pardijs 2xF, 4xZG, 3xG
Wyandottekriel: H. Berenpas 3xG
Oud Engels vechtkriel: H. van Heerde
3xF, 3xZG

SIERDUIVEN:
Vinkduif: J. Pardijs 2xZG, 2xG

KONIJNEN:
Franse Hangoor: D. Kuiper 1xF
Gele van Bourgondie: W. Boersma 1xF,
3xZG, 1xG
Wener: H.J. Nijenhuis 3xF, 4xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xZG, 3xG
Alaska: H. Pardijs 2xF, 2xZG
Angora: Comb. 't Wolletje 2xZG, 1xG
Tan: L. Jansen 2xF, 1xZG
Hollander: K. Hietbrink 3xF, 3xZG,
1xG; A.J. Everink 2xF, 3xZG, 1xG
Nederlandse Hangoordwerg: Devin
Horstman 2xZG, 1xG, Lorain Horst-
man 2xF, 2xZG, 2xGJ. Grobben 1xF,
2xZG
Kleurdwerg: J.Grobben 1xG

P. K . V.

In Almelo werd de 8e wedstrijd van de
GOW crosscompetitie verreden. Bij de
elite behaalde Richard Sleumer uit

Vorden een 3e plek. 

De overwinning ging naar Atze ten
Brinke. Tweede werd Paul de Rooij. Pe-
ter Makkink uit Hengelo (gld) werd bij
de Masters 8e. 

De overwinning ging naar Brian te
Veldhuis. Garjo Kamphuis werd hier
16e, Hans Reintjes 17e en Frans de Wit
27e. 

Bij de Junioren behaalde Jeroen Bor-
gonjen 6e en Joost Berendsen bij de
nieuwelingen 21e. 

Volgende week zaterdag 15 december
organiseert RTV Vierakker Wichmond
de 9e wedstrijd in de GOW competitie.
Deze wedstrijd wordt verreden op
landgoed Kamphuizen aan de Wilden-
borchse weg in Vorden.

Thijs van Amerongen 
koppositie Super Prestige kwijt
Afgelopen zondag werd in het bra-
bantse Veghel-Eerde een Super
Prestige cross verreden. Voor aan-
vang van de wedstrijd ging Thijs
van Amerongen aan de leiding in
het algemeen klassement van de
Super Prestige voor Beloften. 

Door een iets mindere start kon Thijs
van Amerongen zich niet mengen in
de strijd voor de overwinning. Deze
ging naar de Zwitser Julien Taramar-
caz. Hij nam ook de koppositie in het
algemeen klassement over van Thijs
van Amerongen. Tweede werd de belg
Bart Verschuren. Van Amerongen be-
haalde met een derde plek wel het po-
dium in Veghel-Eerde



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

SERREBOUW

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl

Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

HAPPY HOLLIDAYS!

Dressed in Style

Op gehele positie- en babykleding collectie 2007

tot 50% korting

o.a. Mamalicious, Noppies, Name It, Noppies Baby, Babyface

Travel in Style

Logeer-campingbed Navy van € 79,- voor € 39,-

Maxi-Cosi Tobi van € 269,- voor € 199,-

Maxi-Cosi Rodi XP van € 149,- voor € 89,-

Gifts & More

Bij ons vindt u de allermooiste kado’s voor

de allerkleinsten, a.s. ouders, opa’s en oma’s!
o.a. Woezel en Pip collectie,

exclusieve verzorgingstassen van BelleBeau,
Happy Horse knuffels etc.

16 december
KOOPZONDAG

12.00-17.00 uur

U bent van harte
welkom!

Let op onze
speciale

folder
boordevol
ACTIES!

Babyspeciaalzaak

’t Kraamparadijs
De Hoven 27, AALTEN
T 0543 476632
Parkeerplaats De Hoven
Gratis parkeren
info@babyspeciaalzaak.nl
www.babyspeciaalzaak.nl

Extra koopavonden &
aangepaste openingstijden
zon.16 dec. geopend 12.00 - 17.00 uur
don.20 dec. geopend tot 21.00 uur
vrij. 21 dec. geopend tot 21.00 uur
ma. 24 dec. geopend 10.00 - 16.00 uur
ma. 31 dec. geopend 10.00 - 16.00 uur
di. 1 jan. gesloten

KERSTMAN 5,5 meter
huren/kopen via

www.smokshanne.nl
Tel. 0314-623750

Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Heerlijk
fruit

uit eigen boomgaard o.a.

Elstar 3 kg € 2,75
hard & sappig

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel,
voor al uw groente, fruit en streekproducten.

Maandag en woensdag gesloten.

KERSTBOMEN
Duur? Helemaal niet! Al vanaf € 5,00

Super vers van eigen kwekerij in vele soorten en
maten o.a. Servische Spar, Nordman en Koreaspar.

Kluit • Pot • Gezaagd • Wortel

Bij aankoop van een kerstboom gratis kerstgroen
uitzoeken, zolang de voorraad strekt. Verkoop elke

dag vanaf 9.00 uur (geen verkoop op zondag).

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Naast de Sanitiem show room is er 
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er. 
Sanitiem biedt u de keus. Nieuwe CV-ketel inclusief montage.

Nu met GRATIS thermostatische doucheset.

NEFIT - ATAG - REMEHA - DAALDEROP

Actie geldig van1okt. t/m 31 dec. 2007

Actie
CV-ketel

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

1750,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VANAF

heeft nu studiepiano’s
SCHIMMEL, HOFFMAN, FÖRSTER

voor een aantrekkelijke prijs!
Begin straks het nieuwe jaar goed 

op een fijn instrument!

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

schildersbedrijfschildersbedrijf
hengelo gld

0575 - 55 11 02

• Schilderen 
• Behangen 
• Glaszetten

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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

Plantsoenstraat 75, Postbus 190, 7000 AD Doetinchem
Tel. (0314) 33 24 91 / Faxnr. (0314) 36 00 42

www.tenhag.nl

TE HUUR in het centrum van Vorden een mooie,
ruime winkelruimte, totaal groot ca 143 m2.

Voorzieningen: - pantry en toilet;
- laminaatvloer;
- systeemplafonds
- verwarming

(waaronder een warmtegordijn)

Indeling en oppervlaktes: winkelruimte ca 120 m2

berging ca 15 m2

achter ingang ca 8 m2

Aanvaarding: op korte termijn mogelijk
Huurprijs: € 1.500,00 per maand (excl. BTW)

Voor nadere informatie:

Burg. Galleestraat 3 Vorden
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De zang zal begeleid worden door de
heer W. Olthof, organist. Naast het
geestelijk voedsel, zal er ook volgens
traditie, kerstbrood worden gedeeld.

Iedereen is van harte uitgenodigd de-
ze speciale avond, waarbij dus ook de
heren welkom zijn, bij te wonen.
Mocht het vervoer een probleem zijn,
neemt u dan even telefonisch contact
op met onze voorzitter mevrouw D.
Baauw, tel. (0575) 44 17 44. Plaats:
gebouw Withmundi bij de Hervormde
Kerk te Wichmond. Datum en tijd:
woensdagavond 19 december 2007 om
19.00 uur.

Adventsviering
Woensdagavond 19 december aan-
staande hopen wij weer samen met
de ouderen uit onze gemeente ad-
vent te vieren. Wij vullen die avond
traditioneel zelf in met lezen, ver-
tellingen en zang.

Stress en allerlei fysieke ongemakken
kunnen erdoor verminderen. Ieder
mens kán intultief aanraken en mas-
seren. Maar wil je goed leren masse-
ren en vertrouwen krijgen in wat je
doet, dan is het prettig om goede ba-
siskennis van massagetechnieken te
hebben. 

In deze cursus leer je om een volledige
ontspanningsmassage te geven met
technieken van Rebalancing. Je oefent
een heel fysieke, langzame en inten-
sieve massage, die veel aandacht
schenkt aan de manier van aanraken.
Je leert diep in de spieren en weefsels
te masseren, de gewrichten te  ont-
spannen en zachte massage te geven.
Heel belangrijk is dat je gaat werken

vanuit ontspanning; onder meer door
je eigen lichaam efficiënt te gebrui-
ken en jezelf te blijven voelen. Hier-
door ben je als gever na de massage
zelf ook verkwikt en energiek! 

De cursus is inclusief een handig cur-
susboek en een flesje amandelolie.
Aan het einde ontvang je een certifi-
caat van deelname. Docenten zijn Hil-
da van Stee (Zutphen) en Xandra Velt-
man (Baak), ervaren gediplomeerde
Rebalancers, elk met een eigen Reba-
lancingpraktijk. De eerste les is een
open les, waarna je alsnog kunt beslis-
sen of je de gehele cursus wilt volgen.
Ook is het mogelijk om extra oefenles-
sen te volgen en om volgend jaar ver-
der te gaan met de vervolgcursus. 

Cursusdata: 31 januari | 7, 14 en 21 fe-
bruari | 6, 13, 20 en 27 maart | 3, 10,
17 en 24 april
Locatie: Tadamasingel 45, Zutphen
Meer informatie en aanmelden: 
body@home
Hilda van Stee (0575) 527 215
Xandra Veltman (0575) 442 885
e-mail info@bodyathome.nl
Kijk op de site: www.massagecursus.org

Cursus 
ontspanningsmassage
Gun je 'denkhoofd' een avond per
week vakantie,  leer ontspannen en
deskundig masseren en ga relaxed
weer naar huis! Op donderdag-
avond 31 januari start in Zutphen
de basiscursus ontspanningsmas-
sage met Rebalancing technieken.
In twaalf avonden leer je een volle-
dige lichaamsmassage te geven.
Massage ontspant lichaam en geest.

Van woensdag 12 tot en met maandag
17 december kan er weer oud papier
in de container worden gedeponeerd
die dan bij school staat. 

De container voor oud ijzer staat per-
manent in het weiland van de fam.
Bretveld aan de Boskapelweg.

Oud papier basisschool Veldhoek

Het Hengelo's Ge-
mengd Koor onder lei-
ding van Bert Nijhof,
en het Vordens Man-
nenkoor en Gem.Zang-
vereniging D.E.S. uit
Westendorp onder lei-
ding van Frank Knik-
kink geven op dinsdag-
avond 18 december
2007 in de Willibror-
duskerk te Hengelo
(Gld.).Toegang gratis.

Kerst

Concert

Robert Lötters runt samen met zijn
vrouw Marieke de edelstenenwinkel
en beeldengalerie in het stadje
Bronkhorst. Zij hebben het er fijn
naar de zin. De rust en de schoon-
heid van de omgeving geeft de aan-
trekkingskracht aan Bronkhorst en
daar moet niemand aan sleutelen,
vindt hij. Ook de vaste klanten, die
een band hebben met de familie Löt-
ters, vinden dat. Bronkhorst is op
zijn mooist, wanneer met kerst de
stad is verlicht.

“Bronkhorst moet worden behan-
deld met een fluwelen handschoen,
we moeten er voorzichtig mee om-
gaan,” vertelt hij. “De kracht van het
pittoreske Bronkhorst is de klein-
schaligheid, maar ook de kwaliteit
van de galeries. Door een verkeerde
manier van uitmelken denk je iets
te winnen op korte termijn, maar
verlies je op lange termijn.” 

Het stadje mag niet monumentaal
worden aangetast. “Ik wilde zeker
geen oranje paaltjes in de straat, er
werden toen authentieke, passende
exemplaren geplaatst. En ook de
sandwichreclameborden kunnen
hier echt niet!” Daarnaast ruimt hij
al 20 jaar op, een doos voor blikjes
en ander afval staat altijd in de auto.

Robert en Marieke Lötters zijn blij
dat de bewoners van Bronkhorst zo
zorgzaam zijn over de kwaliteitsbe-
waking van het stadje. “De gemeen-
te Bronckhorst mag hier trots op
zijn, zie het als een bedrijf waarin de

werknemers zich meer begaan voe-
len met de kwaliteit van het product
dan de directie.”
Robert Lötters is betrokken bij de
vergaderingen van de TROB (Toeris-
tisch Recreatief Overleg Bronck-
horst). “Soms is het lastig om een
goed evenwicht te krijgen tussen
cultuur en economie,” zegt hij.
“Mijn pa zat 40 jaar in het toerisme
in Montferland, hij werkte op een
reisbureau. Nu runt hij Lötters Edel-
stenenboetiek, een mineralenwin-
kel in Doesburg.”
De geschiedenis van de edelstenen-
galerie gaat 30 jaar terug, toen vader
Lötters de Edelstenenboetiek in
Doesburg begon. De liefde voor mi-
neralen ging van vader naar zoons.
Robert Lötters startte 10 jaar later
zijn eigen edelstenenwinkel in
Bronkhorst, zijn broer Marcel runt
Lötters Edelstenen, een museum-
winkel in het hartje van Elburg. Al-
leen hun zus heeft niet de passie
voor mineralen, al helpt ze wel eens
met de sieraden. 

Robert Lötters genoot een econo-
misch juridische opleiding. “Waar-
om? Tja, toen ik jong was wist ik het
al: ik heb iets met mineralen,” lacht
hij. “Ik heb veel van pa geleerd over
mineralen en het maken van siera-
den.” De stenen komen uit Azië, In-
dië of Pakistan. “De contacten die we
internationaal opdoen, zijn van zeer
groot belang voor de kwaliteit van
de winkel. Gedeeltelijk voor de
klant, maar in eerste instantie voor
mezelf.” Lötters Edelstenen biedt al-

lerlei soorten (half)edelstenen en pa-
rels en er zijn prachtige ruwe mine-
ralen te zien.

Beeldengalerie Lötters bestaat 6 jaar
in de huidige vestiging in de voor-
malige kaasboerderij en biedt een
zeer gevarieerde collectie beelden.
De beelden waren, maar in veel min-
dere mate, al vanaf het begin in de
edelstenenwinkel geëxposeerd. Om-
dat dit ten koste ging van elkaar
werd de Beeldengalerie geopend. 

Robert en Marieke reizen zelf naar
Zimbabwe om deze te selecteren en
kennis te maken met de beeldhou-
wers. “Dit jaar was het nog rustig,
maar volgend jaar zal het lastiger
worden in verband met de verkiezin-
gen!” Per jaar besteden ze er veertien
dagen aan. “Als alles goed geregeld
is, hebben we ook een vakantiege-
voel en dat is voldoende,” voegt hij
eraan toe.

Van elk beeld maken ze een foto met
de kunstenaar erbij. “Na aankoop
van een beeld, krijgt de koper een fo-
to en beschrijving van de kunste-
naar van het beeld mee,” vertelt Ma-
rieke. “Dat wordt erg gewaardeerd.”

”De kunstenaar selecteert zelf in een
mijn de ruwe steen, die dan op een
soort kruiwagen wordt meegeno-
men,” vertelt Robert erover. De kun-
stenaar heeft dan al een idee wat hij
wil maken van de ruwe steen. Deze
bewerkt de steen met vijlen en uit-
eindelijk wordt het gladgemaakt
met heel fijn schuurpapier. Een
blank waslaagje, door de poriën op-
genomen als het beeld wordt verhit,
wordt aangebracht. Als het werk is
afgekoeld, ontstaat door zorgvuldig
poetsen een prachtige glans.

Eenmaal in de galerie is het werk
nog niet af. De beelden worden re-
gelmatig gepoetst. Ben van Grol, de
vader van Marieke, zorgt ervoor dat
er sokkels worden gemaakt, van ma-
teriaal en afmeting die de klanten
wenst. Daarnaast doet hij hand en
spandiensten, zoals reparaties en
dergelijke.

Bij de opening van Beeldengalerie
Lötters 6 jaar geleden, was oud-bur-
gemeester Steven Buddingh’ aanwe-
zig. Hij schreef in het gastenboek:
‘Een jarenlang consequent gevoerd
beleid om monumentale en histori-
sche kwaliteit voor Bronkhorst te
verkrijgen wordt door de "Lötters-ac-
tiviteiten" wederom bewaarheid.’
“Het is het mooiste wat toen gezegd
is,” besluit Robert Lötters.

Lötters Edelstenen, Bovenstraat 1,
7226 LM Bronkhorst, telefoon (0575)
452657 en Beeldengalerie Lötters,
Bovenstraat 14, 7226 LN Bronkhorst,
telefoon (0575) 451988 zijn het hele
jaar zeven dagen per week geopend,
’s winters van ca. 10.00-17.00 uur en
’s zomers van ca. 9.00-18.00 uur. In
de winter is de beeldengalerie op
maandag gesloten.

Bronckhorst Kunst&Cultuur

Lötters Edelstenen en Beelden

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur,; Natuurlijk zal
plaatsvinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt
een nieuwe gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en
Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruim-
ten, terwijl de route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst
laat beleven. Nieuw is de podiumkunstenagenda, die in de Bronck-
horst Kunst&Cultuur,; Natuurlijk-gids zal worden vermeld. De organi-
satie wil Podiumkunstenaars de gelegenheid geven hun podiumkun-
sten te tonen tijdens dit 10Daagse evenement. Lötters Edelstenen aan
de Bovenstraat 1 is het hele jaar zeven dagen per week geopend. De
Beeldengalerie Lötters aan de Bovenstraat 14 ook, maar deze is in de
winter op maandag gesloten. Voor de periode van Kunst&Cultuur;
2008, worden nog ideeën uitgewerkt over een extra activiteit.

Robert en Marieke Lötters voor de Beeldengalerie in Bronkhorst.

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Aannemersbedrijf A.W. Veldhorst is een klein bedrijf dat timmerwerk
verzorgt voor veel uiteenlopende projecten.

Onze werkzaamheden bestaan uit:
• Machinaal timmerwerk
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie / onderhoud
• Houtskeletbouw
• Stallenbouw

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

ALLROUND TIMMERMAN
Wij zoeken een zelfstandig werkende timmerman. Ervaring op het gebied
van machinaal timmerwerk is gewenst. Het werk bestaat uit alle voorko-
mende timmerwerkzaamheden.

Voor inlichtingen of reacties: Aannemersbedrijf A.W. Veldhorst
Keijenborgseweg 3a
7021 KP  Zelhem
Tel. (0314) 64 13 33
E-mail: veldhorstaannemer@versatel.nl

U vindt ons op de Vordense kerstmarkt!

0575-559090

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

RECLAMEFOLDERS
SPAARKAARTEN

FLYERS

PPPPrrrooommmooottt iii eee---
mmmaaattteeerrr iii aaaaaa lll
wij verzorgen dat graag
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De start is tussen 13:00 en 14:30 uur.
De tocht wordt georganiseerd in sa-
menwerking met Natuur Monumen-
ten. Bij vertrek kunt u een gratis route
halen voor een prachtige wandeling
door de omgeving van Hackfort. Er is
een route van ca. 8 km en één van ca.

14 km. Op deze route staan op vele
plekken Midwinterhoorn blazers, om
de sfeer in deze periode te verhogen.
Er loopt een Kerstman mee met een
verrassing voor de jeugd en de dames
van de OVG verzorgen voor u de war-
me drankjes. 

Bij de warmte van een vuurkorf is het
dan goed toeven. Bij het eindpunt bij
Kleine Steege is er Erwtensoep en
Gluwein. Deelname is geheel gratis.
Zie ook onze advertentie.

Hackforter midwintertocht
Op zondag 16 december gaat de
Hackforter midwintertocht weer
van start. Zoals gebruikelijk is de
start vanuit de kantine van Ca-
ming Kleine Steege, te Wichmond.

247TailorSteel.com is een groothandel
in plaatstaal en tailor-made plaatsta-
len uitslagen. Een jong en bijzonder
ambitieus bedrijf, dat volgens een zeer
innovatief, vergaand geautomatiseerd
concept in de nationale en internatio-
nale metaalbranche opereert. Het bij
Staal Federatie Nederland aangesloten
bedrijf staat 24 uur per dag en dat ook
nog eens gedurende 7 dagen per week
voor de klant klaar.
Dat de in Varsseveld gevestigde onder-
neming werkt met een unieke formu-
le, gebaseerd op automatisering, speci-
ale software en de mogelijkheden van
het internet, bleek vorige week tijdens
het openingsfestijn nog eens overdui-
delijk uit de woorden van directeur

Carel van Sorgen. De terecht trotse di-
recteur is terug van weggeweest. De
man, die Sorba Industries in Winters-
wijk groot maakte, is nu directeur-ei-
genaar van een bedrijf, dat helemaal
gericht is op plaatstaal op maat.
"Wat ik in de afgelopen 10 jaar heb er-
varen is dat je in deze branche alleen
succes kunt hebben wanneer je zorgt
voor flexibiliteit en creativiteit en dit
in combinatie met een goede prijs.
Plaatbewerking is een boeiend vak,
maar tevens een vak waarin diverse as-
pecten veel sneller, beter en met name
goedkoper kunnen. En om dat te kun-
nen waarmaken, heb je kennis, ambi-
tie en enthousiaste medewerkers no-
dig. 247TailorSteel.com zal niet alleen

Met een druk op de knop, waarmee tegelijkertijd een spectaculaire laser-
show in werking werd gezet, verrichtte vorige week woensdag Bernard
Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, de officiële opening van 247Tailor-
Steel.com in Varsseveld.

Carel van Sorgen, directeur-eigenaar van 247TailorSteel.com in Varsseveld, tijdens zijn
officiële openingstoespraak.

nieuwe zakelijke wegen betreden,
maar zal ook nieuwe procesketens
aanboren. Want juist in de proceske-
tens is de laatste jaren veel te weinig
gebeurd. De toekomst laten wij niet
maken door anderen, dat doen wij
zelf. En wij zorgen er daarbij tevens
voor dat het werk weer teruggehaald
wordt naar Nederland, naar de plaats
waar het thuishoort."
VNO-NCW-voorzitter Bernard Wien-
tjes vond dat de Gelderse Achterhoek
is verrijkt met een fantastisch bedrijf.
"Aan het gegeven dat de industrie de
ruggengraat van Nederland is, draagt
de Achterhoek een belangrijk steentje
bij. Voor de werkgelegenheid in de
Achterhoek wordt namelijk voor maar
liefst een kwart gezorgd door de in-
dustrie. Overigens trekt geheel Neder-
land bij op het industriële terrein. Het
is niet voor niets dat industriebedrij-
ven uit Oost-Europa terugkomen naar
Nederland. Het is nu alleen zaak dat
er met spoed meer aandacht wordt be-
steed aan de infrastructuur. Deze
moet weer opnieuw op gang komen."
Tijdens het grote openingsfeest in
Varsseveld werd bovendien nog eens
duidelijk dat er aan de productie van
plaatstaal vrijwel geen menselijke ar-
beidskracht meer te pas komt. Het
bewerken van plaatstaal gebeurt vol-
automatisch op hoogwaardige laser-
snijmachines. Bovendien is er alles
aan gedaan om de productie zo effi-
ciënt mogelijk te maken. Ook het in-
terne transport in de productiehal is
volledig geautomatiseerd. Onbeman-
de wagens vervoeren de platen van het
magazijn naar de machines. Het be-
drijf is door deze aanpak in staat om
tegen zeer concurrerende prijzen te
produceren en exacte leveringstijden
aan te houden.  
Tot de klanten van 247TailorSteel.com
behoren architecten, industrial desig-
ners, machinebouwers in de food-,
agrarische-, textiel-, scheepsbouw- en
automobielbranche, bouwbedrijven
en -markten.

De muzikale begeleiding is in handen
van dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn die
het orgel bespeelt en verder is er me-
dewerking van gospelzangkoor "Inspi-
ration" o.l.v. de heer P. Piersma. Voor
de aanvang zal de organist al reeds
een aantal fraaie kerstliederen ten ge-
hore brengen, dus het is de moeite
waard om vroegtijdig aanwezig te zijn.

Kerstsamenzang Vorden
Op zondagavond 16 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 kerstsfeer zullen
brengen.

Crystal Dream behoort al jaren tot de
top uit het live-circuit. Met een strakke
performance en een energieke uitstra-
ling zet de band tijdens haar live-shows
een goede sfeer neer. Crystal Dream is
een band met potentie en een absolute
must voor elke muziekliefhebber, om-
dat zij tekent voor een geslaagde en
unieke avond met een sfeervolle licht-
show en een strak decor.

Tijdens het optreden bij Cafe Heezen
wordt een muzikaal eerbetoon aan U2
uitgevoerd. Het U2-geluid en -gevoel
wordt op fantastische wijze weergege-
ven door de vier ijzersterke muzikan-
ten. De band neemt de bezoekers mee
op een reis langs de beste songs van de
Ierse rockband U2. 

Na de première in 2005 heeft de Ach-
terhoekse formatie met succes langs
de Nederlandse zalen en diverse festi-
vals getourd en zorgde regelmatig

voor uitverkochte concerten. Sinds-
dien is de U2 tribute een nieuw wa-
penfeit voor de band. Het is geen ge-
heim dat enkele leden van Crystal
Dream grote bewondering hebben
voor het Ierse viertal. 
Door de jaren heen heeft Crystal
Dream veel songs van U2 in haar pro-
gramma opgenomen en de invloeden
zijn ook terug te horen in een aantal
eigen songs. Met de titel "Crystal
Dream plays U2" brengen zij op 15 de-
cember in Steenderen een bijna twee
uur durende show met de beste songs
van U2.

Voor informatie: tel. (0575) 45 12 04 
of www.hotelheezen.nl

Crystal Dream bij Heezen Steenderen
Zaterdagavond 15 december treedt
de Achterhoekse band Crystal
Dream op bij Cafe Heezen in Steen-
deren. Zij brengen op deze avond
een tribute to U2. Ondersteund
door muzikale topkwaliteit weet
Crystal Dream met energieke en
spectaculaire shows veel mensen te
overtuigen.

Wie weet krijgt u ook wel zin om eens
te gaan knutselen. Zowel dames als he-
ren worden uitgedaagd om eens een
beitel of een figuurzaag te komen han-
teren. 
Laat u tijdens de kerstverkoop vrijblij-
vend informeren over de dagen en tij-
den waarop dit mogelijk is. 

U bent van harte welkom in ons hobby-
centrum op zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00
uur aan de Hummeloseweg 4. Hobby-
centrum 't Kerkje, Hummeloseweg 4,
6998 AD Laag-Keppel, telefoon (0314)
38 17 44

Kerstverkoop in 't kerkje te Laag-Keppel
Op zaterdag 15 en zondag 16 december zal er een kerstverkoop worden ge-
houden in hobbycentrum 't Kerkje in Laag-Keppel. De hobbyisten hebben
weer allerlei artikelen van hout voor u klaarstaan. Ook als u niets koopt
is het toch gezellig om eens naar binnen te gaan, om te kijken, een kopje
koffie te drinken met een vers gebakken wafel of een gezellig praatje te
maken.

In de kramen waren uiteenlopende
producten te koop. Christien Garritsen
van de Vleesboerderij uit Toldijk liet
de diverse streekproducten, zoals met-
worst, bloedworst en zure zult proe-
ven.Imker Bob Kliest van Imkerij De
Raat uit Zutphen maakt kaarsen van

bijenwas. Hij liet deze dag de kinderen
het rollen of gieten van kaarsen zelf er-
varen en dat was een groot succes. De
proeverij bood verschillende soorten
wijn en (kerst)hapjes met honing. De
complete kerstshow werd bewonderd,
met de vele sfeerartikelen in diverse

kleuren, maar ook kerstverlichting. Er
was koffie en thee en ’s middags een
muziekje van Gerrit Garritsen en Jan
Huuskes. Helaas kon de valkenier niet
komen, maar de kerstman was na-
tuurlijk wel aanwezig. Voor de kinde-
ren was een springkussen neergezet
en zij konden even lekker dollen. Zij
mochten ook nog eens met de kerst-
man op de foto. De gratis foto’s zijn za-
terdag 15 december op te halen in de
winkel tussen 9.00-17.00 uur.

Winterdag bij Welkoop Toldijk

Veel mensen in kerststemming gebracht

De Winterdag die afgelopen zaterdag 8 december werd georganiseerd bij
de in kerstsfeer gehulde Welkoop in Toldijk trok veel belangstellenden.
Gedurende de hele dag kwamen de mensen een kijkje nemen bij de kerst-
show en de kramen.

Er was eveneens belangstelling voor de streekproducten van Vleesboerderij Garritsen (vooraan) en het kaarsen maken bij imker Bob Kliest.

Robotgestuurde onderneming in Varsseveld opent deuren

247TailorSteel.com 
officieel uit de startblokken

Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom bij
Cafe Restaurant Den Bremer aan de
Zutphen-Emmerikseweg. 

De actuele gemeentepolitiek komt
dan aan bod, aan de hand van de agen-
da van de komende raadsvergadering. 

Onderwerpen daarop zijn onder meer
de ontwikkelingsvisie Bronkhorst, de

ontwikkelingsplannen voor Varssel,
het masterplan voor toerisme en het
windmolenpark. 

Daarnaast kan elke aanwezige punten
naar voren brengen. 

D66 heeft gemerkt dat er onder de
mensen veel leeft op het gebied van
politieke zaken in de gemeente en de
fractie wil hierover graag met inwo-
ners van Bronckhorst van gedachten
wisselen. 

Deze partij houdt graag de vinger aan
de pols.

D66 in Toldijk
De gemeenteraadsfractie van D66
houdt regelmatig openbare frac-
tievergaderingen op wisselende lo-
caties in Bronckhorst. Op dinsdag
18 december is dat Toldijk.



weekendpakkers

www.plus.nl

Weekendvoordeel

50/07 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

Geldig van donderdag 13 t/m zaterdag 15 december 2007

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

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

Nieuws van PLUS Eland

Hutspot
500 gram
0.99

Beenhammetjes
Diverse smaken 
500 gram

2.490.69

500 gram

BroccoliQueens Zalmfi let 
Zak 750 gram

Party gamba’s 
Doos 400 gram of

Black tiger 
garnalen
Doos 500 gram

Uit de diepvries, 3 stuks naar keuze
ELDERS 15.27-17.97

PLUS
Magere hamlappen
Voordeelverpakking
Schaal ca. 1 kilo
NORMAAL 6.98

4.99
kilo

Optimel
Drink
Diverse
smaken
Pak 1 liter
ELDERS 1.24

0.99WU

Coburgerham
Vers voor u gesneden
Schaaltje ca. 100 gram
ELDERS 1.85

1.29
100 gram

PLUS
Klaverland jong
Vers van het mes, aan het stuk
Kilo
NORMAAL 8.49

5.98
kilo

PLUS
Spaanse
navelsinaasappels
Voordeelverpakking
Net 3 kilo

3.49
3 kilo

PLUS
Boeren tarwe of wit
Heel
NORMAAL 1.19

0.99

Montalto*
Chardonnay, Pinot Grigio, Nero d’Avola,
Sangiovese of rosé, uit Sicilië Italië
3 flessen à 75 cl naar keuze
ELDERS 14.97

10.00
3 flessen

Zuivelhoeve
Boer’n vla of yoghurt
Diverse smaken
2 bekers à 800 gram naar keuze
ELDERS 3.90-4.70

2.50
2 bekers

Ontdek het inspirerende assortiment van PLUS Appétit in ons speciale magazine

0.89
500 gram

10.00
3 stuks
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Sfeervol Eindejaarsvoordeel

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

2e 
Kerstdag
OPEN

van 11.00 - 17.00 uur

Gordijnstof ”Uni Basic”
150 cm breed.
In sfeervolle kleuren 
Normaal 15,95 

DECEMBERPRIJS12.95
Gordijnvelours "FATIMA"
120 breed, keuze uit 20 kleuren
decembervoordeel incl. band,
haken en maakkosten.
Van 30,75 
Nu per meter 
voor
DECEMBERPRIJS22.50

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

Vorden
Zutphenseweg 24 
Tel. 0575-551514

Coral schoonloopmat
60 x 90. Uitzoeken,

keuze uit vele kleuren.
Normaal 42.50 per mat

Nu per stuk

DECEMBERPRIJS19.95
Alle tapijten 

worden gratis 
gemeten 

en gelegd!
(met uitzondering van vinyl,

trappen en couponnen)

Tapijt ”Santos”
Gesneden pool. 400 breed

Keuze uit 19 kleuren.
Toepassing: wonen/zwaar gebruik 

Normaal  75,-

DECEMBERPRIJS65.-

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

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

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

STAJA is een dynamische en groeiende
onderneming met een internationaal
afzetgebied. Zowel halffabrikaten als
complete eindprodukten vinden hun
bestemming naar uiteenlopende bran-
ches. De STAJA-groep telt 3 werkmaat-
schappijen met in totaal 90 werknemers
en elk met zijn eigen disciplines.

Voor STAJA Machinebouw te Zevenaar zijn wij op zoek naar:

(SERVICE) MONTEUR WERKPLAATS
Jonge, energieke persoon voor reparatie en montage van landbouwmachines
(in de binnendienst en/of buitendienst), kennis van hydraulische en de daarbij
behorende elektrische installaties, minimaal MBO Werktuigbouwkunde of
gelijkwaardig.

MONTAGEMEDEWERKERS VOOR EINDMONTAGE LANDBOUWMACHINES
o.a. mesttanken, bemesters en silagewagens. Energieke personen met mini-
maal MBO Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig.

Voor informatie over bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met dhr.
Buiting, tel. nr. 0316-581610.

Voor STAJA Constructie te Hengelo Gld. zijn wij op zoek naar:

ZELFSTANDIG WERKENDE CONSTRUCTIEBANKWERKERS
Mig/Mag lassers in het bezit van lasdiploma's nivo 2 of hoger. Zelfstandig en
accuraat kunnen werken van tekening. Opleiding VMBO, MBO of gelijkwaardig.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/PLAATWERKER
Tot zijn taak zal behoren het bedienen van onze CNC gestuurde kantbank, pro-
fiel- en platenwals alsmede de platenschaar. Ervaring met deze besturing en
machines is een vereiste. Zelfstandig en accuraat van tekening kunnen werken.
Opleiding VMBO/MBO of gelijkwaardig.

Voor informatie over bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met dhr.
C. te Stroet, tel. nr. 0575-461815.

Voor STAJA Wapening te Hengelo Gld. zijn wij op zoek naar:

WERKVOORBEREIDER

Functieomschrijving: • maken van buigstaten/calculaties;
• opstellen productieplanningen;
• voortgangscontrole werkzaamheden;
• contacten onderhouden met klanten en leveranciers.

Vereisten: • MTS opleiding bouwkunde of gelijkwaardig;
• ervaring met Autocad, Microsoft Office, ERP software;
• goede contactuele eigenschappen;
• verantwoordelijkheidsgevoel;
• woonachtig in de regio of bereid zich daar te vestigen.

BETONSTAALVERWERKERS/CO2 LASSERS
Het kunnen lassen en samenstellen van halffabrikaten/prefab wapening
a.d.h.v. werkplaatstekeningen.

Voor informatie over bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met dhr.
J. Roenhorst, tel. nr. 0575-461815.

Wat wij u bieden: • Interessante full-time baan.
• Een bij de functie passend salaris.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een prettige werksfeer in een groeiend bedrijf.

Bent u geïnteresseerd in een van bovengenoemde functies en voldoet u aan
de gestelde eisen, richt dan uw sollicitatie aan: STAJA Management BV

t.a.v. dhr. T.G.M. Stapelbroek
Postbus 91
7255 ZH  Hengelo Gld.

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

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

Berendsen Drempt
Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
15 december

In het café
Amsterdamse
avond met zanger

Ruud Bos, bekend

van Café “Bolle Jan”. 

In de discotheek
D.J. Maarten

Geef een cadeaubon met kerst!
VVV winkel Vorden

VVV winkel Zelhem

Agentschap Hengelo (Gld.)

Agentschap Steenderen

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl



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

www.bouwmarkt-heijink.nl

Volop kerstbomen
Voor makkelijk vervoer 

verpakt in een net

Ook voor kerstverlichting

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- en

handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Zo,de grote kerstboom staat er weer!

Helpt u ons mee alle 5.000 lichtjes

vóór kerst te laten branden?

Koop de speciale kerstkaart bij de Vordense winkeliers en

steun daarmee de twee projecten van Rotary.

Voor meer informatie zie www.sterrenstralen.nl

“Sterren Stralen”

Met dank aan onze sponsors en meewerkende bedrijven:

De sponsors van de actie Sterren Stralen

Stichting Natuurmonumenten

ABN AMRO Bank regio Zutphen en Omstreken

De grote kerstboom werd mede mogelijk gemaakt door: 

Firma Barendsen Vorden, Dijkman Bouw Warnsveld, Pensioen Perspectief

Harmsen Vorden, Marktlink Fusie en Overname Deventer,

Aannemersbedrijf Meulenbrugge Barink VOF, Installatiebedrijf Janssen

Keijenborg, Vordense Ondernemers Vereniging (VOV), Firma Beeftink

Vorden, Bouwbedrijf Bargeman Vorden, Schildersbedrijf Anton Peters,

Barendsen Fixet Vorden.
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ENTREE V.VERKOOP €10,00
A/D ZAAL: €12,50

v.verkoop adressen:
Witkamp Laren, Cafe Stappers Lochem

OPEN 00:45 UUR - 05:00 UUR

ENTREE V.VERKOOP €10,00
  A/D   ZAAL: €12,50

v.verkoop adressen:
Witkamp Laren, Cafe Stappers Lochem

OPEN 00:45 UUR - 05:00 UUR

IN DE BALUSTRADE ZAAL:IN DE BALUSTRADE ZAAL:

TRAINBAND

OUD OP NIEUW FEEST

FEESTEN !FEESTEN !:

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

Dinsdag 26 juni 2007

69e jaargang no. 16

Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
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OP = O
P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs

Inleveren kop

In week 28 verschijnt de Z

verspreidings

Advertenties en

voor vrijdag 2

D

Donderdag 28 juni 2007

66e jaargang no. 26

Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

tsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig van maandag 10 december t/m zaterdag 15 december 2007. Week 50

OPENINGSTIJDEN:
www.supercoop.nl

Leeuwerikstraat 2
Ruurlo

MAANDAG T/M DONDERDAG: 8.00 - 20.00 UUR
VRIJDAG: 8.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG: 8.00 - 20.00 UUROPENINGSTIJDEN:

Grootste keuze, kleinste prijzen!

Elders 19,99

15.49

SLIJTERIJ
Bacardi rum wit
fles 1000 ml

Elders 8,99

5.99
Elders 1,99

magere 
hamlappen
kilo

Clementines
mandarijnen
net 1 kilo

gildebrood
heel brood 
naar keuze

Appelsientje
appelsap
normaal of
troebel,
2 pakken 
à 1000 ml

Van 2,14

99ct

Elders 2,38

2 PAKKEN!
99ct

99ct

per liter 49

DE GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT VAN RUURLO!

moonlightshoppen bij
Kom op woensdag 19 decembervan 18.00 tot 22.00 uur

Vanaf 18.00 uur 
elk uur superaanbiedingen!

Dat is mooi meegenomen 
voor de komende feestdagen...

schitterende
prijzen!

Bovendien maakt u kans op

Heerlijke proeverijen!

demonstraties
Er zijn diverse

kerstsfeer!

En er is ook muziek...
kortom de winkel is volop in

kerstster

GRATIS!
De hele avond ontvangt u bij aankoop van 

30 euro aan boodschappen een


