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Toch biedt Koning Winter hem één 
groot voordeel. ’Wanneer het vriest 
en ik moet wedstrijden rijden dan 
hoef ik bij thuiskomst niet veel on-
derhoud aan de fietsen te verrichten. 
Bij crosswedstrijden in regen en mod-
der ben ik soms wel een dag bezig om 
de fietsen weer schoon te krijgen en 
te prepareren op de eerstvolgende 
wedstrijd. Ik gebruik dikwijls bij 

zware wedstrijden in een koers (die 
een duur duurt) wel vier fietsen. Mijn 
vader (Frits van Amerongen, red.) 
staat tijdens de race op een bepaalde 
plek klaar om mij steeds een andere 
(schone) fiets aan te reiken‘, zo ver-
telt Thijs in de woonkamer van zijn 
ouderlijk huis.

Met het noemen van zijn vader, 
noemt Thijs tevens zijn grootste sup-
porter. ‘Crossen zonder de hulp van 
mijn vader, kan ik mij nauwelijks 
voorstellen. Hij rijdt mij naar elke 
wedstrijd. Zo bijvoorbeeld veertien 
dagen geleden naar een cross in Tsje-
chië. 

Een week later was er voor de ploeg 
van Thijs van Amerongen (AA Drink 
Cycling Team) een trainingskamp in 
Spanje belegd, met een heerlijk tem-
peratuurtje van plus 25 graden. Thijs: 
‘Wanneer je dan weer hier rijdt of 
traint moet je wel goed op de kleding 
letten. Er voor zorgen dat je warm 
blijft’, zo zegt hij. Thijs van Ameron-
gen zit momenteel goed in zijn vel.

‘Ik ben sterker dan vorig jaar en ik 
heb het gevoel dat ik nog steeds niet 
aan mijn ‘max‘ zit. Experts zeggen 
wel eens dat een wielrenner op zijn 
26/27e levensjaar het sterkst is en 
wat betreft de pijntjes, daar moet je 
gewoon mee leren leven’, zo zegt hij. 

Thijs van Amerongen maakt samen 
met Thijs Al, Eddy van IJzendoorn 
en de Belg Tom van der Bosch deel 
uit van het AA Drink Cycling Team 
met vestigingen in Utrecht en Goor. 
Zijn contract loopt eind maart 2011 
af. Thijs daarover: ‘Ik hoop en ver-

wacht dat het contract daarna wordt 
verlengd.

Na het crossseizoen neem ik eerst 
een maandje rust, daarna wat weg-
wedstrijden rijden, om in training 
te blijven, om mij vervolgens weer 
voor te bereiden op het nieuwe cross-
seizoen’, zo zegt hij. Echter, zo ver is 
het nog lang niet. Vanaf het begin 
van dit crossseizoen (eind september) 
heeft Thijs van Amerongen ongeveer 
16 wedstrijden gereden. 

Dat betekent minimaal twee per 
week. Thijs: ‘Dat is heel goed te doen, 
wel veel wedstrijden achter elkaar, 
op zaterdag en zondag. Daar komen 
soms nog lange reizen bij. Veel kilo-
meters in de auto. Ik moet er dus voor 
zorgen dat ik tussendoor voldoende 
rust pak. Soms is slaaptekort helaas 
niet te vermijden’, zo zegt hij.

Over het eerste deel van het huidige 
crossseizoen is hij dik tevreden. Thijs: 
‘Momenteel sta ik bij de strijd om de 

‘Ik voel me steeds sterker worden’
Thijs van Amerongen aast op podiumplek NK

Linde - Het weggetje vanaf de Schuttestraat naar het ouderlijk huis 
van Thijs van Amerongen in het buurtschap Linde is één en al ijs. Dus 
oppassen dat je niet wegglijdt. Thijs heeft daar geen moeite mee. Hij 
stuurt de crossfiets met de smalle banden met veel precisie over de 
‘ijsbaan’ om vervolgens de bosrijke omgeving in te duiken en de nodi-
ge training-kilometers te maken. Het gezegde ‘ijs en weder dienende‘ 
heeft voor hem een heel andere betekenis. ‘Wanneer ik moet trainen 
maakt het niet uit onder welke weersomstandigheden, gewoon gaan. 
Het vak van crossrijder vergt nu eenmaal een grote mate van zelf-
discipline’, zo zegt de 24-jarige Vordenaar.

wereldbeker, met grote internatio-
nale ‘troeven’ op de 13e plaats en bij
de Super Prestige op de 12e plek. Ik
hoop wat betreft het eindklassement,
in beide disciplines op een plaats bij
de eerste tien. 

Zondag 9 januari wordt in Sint Mi-
chelsgestel het kampioenschap van
Nederland verreden. Thijs, ‘Het is
een snel parcours, eigenlijk voor mij
niet zwaar genoeg, het kan daar alle
kanten op. 

Desondanks moet een podiumplek
haalbaar zijn’, zo zegt Thijs van
Amerongen die eind januari 2011
ook een goed resultaat hoopt te beha-
len tijdens het wereldkampioenschap
dat in Duitsland wordt verreden. Tus-
sen de bedrijven door de komende
maanden veel wedstrijden in België,
de bakermat van de cycling cross. 

‘Het is altijd heel leuk om in België te
rijden. Veel toeschouwers die ook wel
voor de Nederlanders juichen, als die
tenminste de Belgen niet kloppen’, zo
zegt Thijs met een grote grijns op zijn
gezicht!

“Win samen met je buren”
Alle hoofdprijswinnaars kunnen samen met hun buren de 
prijzen op 18 december om 13.00 uur in ontvangst nemen 
op de Kerstmarkt in Vorden.

E. Paulusma-Dijkstra
Heegherhoek 4
7251 RX VORDEN

Natasja Paul
De Jongstraat 22
7251 SE VORDEN

H. Peters
Dr. Staringstraat 16
7251 AL VORDEN

J.J. Bakker
Hoetinkhof 16
7251 AL VORDEN

Peters
Wilhelminalaan 26
7251 EN VORDEN

Lies Helmink
Stationsweg 1
VORDEN

G. Martens
Het Molenblick 8
7251 BR VORDEN

G v.d. Gaats
Ludger 1
7234 TC WICHMOND

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761
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Complete keuken zoals afgebeeld  
incl. 7 apparaten en stenen werkblad

Wijziging in maten,  
kleur en samenstelling  
apparatuur is mogelijk!

Nieuw in Groenlo

Stille RVS eiland

Inductie met  
Powerzone

Stoomoven

Vaatwasser

Koffieautomaat

Stenen werkbladKoelkast Vriezer

Groenlo, Batterij 10, 7141 JL,  
Tel.: 0544 - 461 917
ook in Apeldoorn en Lelystad

www.noltekuchen.eu

KOOPZONDAG 19 DECEMBER  
EN 2DE KERSTDAG



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden 
Zondag 19 december 10.00 uur ds. J. Kool 4de advent, 19.00 
uur Kerstsamenzang in de Dorpskerk. 

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 december 10.00 uur ds. H. Westerink, 19.00 uur 
Kerstsamenzang in de Dorpskerk 4de advent

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 december 10.00 uur ds. Ligtenberg, Dieren 4de 
advent. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 december 10.00 uur Woord- en communieviering, 
4de advent. 19.00 uur Kerstsamenzang in de Dorpskerk

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 december 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 19 december 10.00 uur Woord- en communieviering, 
herenkoor.

Tandarts
18/19 december P. J. Waart,  Barchem tel. 0573 – 44 17 44. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

 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 huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een  ‘rijdende huisarts’  bij 
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op 
de huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis 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
den Elterweg 77, 7207 AE, 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.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit 
(ICU): Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 
uur. Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering 
en Woon zorg 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).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr.  dieren mishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Vlaai v/d week

Wintervlaai 
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbiedingen

Proefstol ca. 450 gram € 3,95
Suikerkransen

groot € 3,95

Aanbiedingen geldig van di 7 dec. t/m za 18 dec.

Dagmenu’s
15 t/m 21 december

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur. 
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50. 

Veranderingen in het menu 1,25 per verandering. Dagmenu  
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 15 december
Tomatenbouillon / Duitse biefstuk met aardappelen en 
groente.

Donderdag 16 december
Zuricher geschnetzeltes met rijst en rauwkostsalade / 
 Apfelstrüdel met vanillesaus.

Vrijdag 17 december
Bospaddenstoelensoep / Pangafilet met pestosaus, pasta 
en groente.

Zaterdag 18 december (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met aardappelen en groente /      
IJs en slagroom.

Maandag 20 december
Gelderse groentesoep / Ossenhaaspuntjes met peper-
roomsaus, aardappelkroketten en sla.

Dinsdag 21 december
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

Kerstmis 2010: Bistro de Rotonde is beide kerstdagen 
geopend met speciaal voor kinderen veel te beleven op 
de 2e kerstmiddag. Wij hebben beide dagen een speciale 
kerst a-la-carte kaart waaruit u kunt kiezen. Deze folder 
ligt voor u klaar in de poffertjessalon! Ook kunt u kerst 
salades bestellen, die u komt ophalen of wij na wens be-
zorgen bij u thuis.
Komende kerstmarkt staan wij met een heuse poffertjes 
pan en glühwein uit eigen keuken op de kerstmarkt!

Het rotonde team wenst u een hele prettige
december maand en graag tot ziens!

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 

of u komt even  binnen op de Kerkstraat 3 te 
Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas

Tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud

 
Addinkhof 16, 7251 VG  Vorden

Tel. (0575) 55 20 54

Fax (0575) 55 19 92

Ook voor al uw 
 winter-, zaag-, kap- 
en snoeiwerk

LAST VAN DE SNEEUW?
Bel Hoveniersbedrijf Kettelerij

Sneeuwschuivers van 90 en 180 cm.
Opritten, bedrijfsterreinen, trottoirs etc.

• Te huur opslagruimte met 
elektrische roldeur 100m2 
per 1 jan. te Toldijk. Tel.06-
20033893 (na 17 uur)

• Zondag 16 januari 2011. 
Winterwandeling met 
snert vanaf de Lindesche 
Molen. Start tussen 11.30-
14.00 uur.

• Te koop: Kerstbomen vers 
uit de grond. Div. soorten 
en maten Nordman van 
1.00/1.30 hoog. Fam. Kap-
pert Ruurloseweg 87, Kra-
nenburg 0575-556935.

• Kerstbomen te koop, di 
verse soorten en maten. 
Bertus Waarle, Hamsveld-
seweg 2, Kranenburg Vor-
den. tel. 0575 - 55 68 65, 06 
51148066

• Bert van Genderen koopt 
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 
45 13 11

• Vrijkomende woning.Op 
een landgoed in het buiten-
gebied van Vorden komt 
het voormalig tuinmans-
huis vrij. Het betreft een 
charmant en zeer goed on-
derhouden huisje (240m3) 
met zitkamer met open 
haard, toilet, keuken, bad-
kamer, 2 slaapkamers, cv, 
bergruimte en gebruik van 
carport. Het huis grenst 
(twee onder één kap) aan 
een incidenteel gebruikt 
familiehuisje, zo’n 300 me-
ter van de openbare weg en 
geniet van absolute rust en 
een prachtig uitzicht. Wij 
vragen een bescheiden ver-
goeding en incidentele lich-
te ondersteuning t.b.v. het 
landgoed. Wij zoeken een 
bewoner/echtpaar met een 
groen hart en verantwoor-
delijkheidsgevoel. Inlichtin-
gen: 0575 556262.

• Te koop Kerstbomen, tot 
5 1/2 meter. Walgemoet, 
Brandenborchweg 10, Vor-
den

• Ligboxenstal met door-
loopmelkstal te huur 
gevraagd voor plaatsing 
melkvee; reacties telefoon 
06-53149290

• WOONRUIMTE gezocht: 
rust.vrouw, 56, met star-
tend bedrijfje in handwerks-
vormen. 06-28023243.

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



Weevers begrijpt dat uw opdracht in alle opzichten moet opvallen. Goed 

gebruik en constante kwaliteit van kleuren zijn daarom vanzelfsprekend. 

Uw handelsdrukwerk moet van hoge kwaliteit zijn en tot bloei komen op 

papier. Alleen dan bereikt u het beoogde effect.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden 

tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Uw handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt 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

Te huur gevraagd:

Perceel grond
(1 à 2 ha.), voor 

meerjarig gebruik.
In wijde omgeving 

Wichmond.
Prima vergoeding. 
Info: 06-51013931.

De overweldigende belangstelling en deelneming 
welke u ons heeft betoond na het overlijden van 
mijn lieve man en onze dierbare vader

Joop Bleumink

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dank-
baar voor de steun en troost welke ons dit heeft 
gegeven.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te 
schrijven, betuigen wij u hiermede onze oprechte 
dank.

 Anneke Bleumink-Geurts

 Johan en Sigrid 
 Marcel

Vorden, december 2010

Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

Wenst u allen 

Gezellige Feestdagen 
en een 

Energierijk 2011

J.E. Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden
Tel. (0575) 55 65 00

All in Shape Zutphen
Industrieterrein de Mars
Zweedsestraat 1 (oude LTS gebouw) Bij geen gehoor:
Tel. 0575-542010 Mob. 06-51981150 

Vol smaak
Nieuwe oogst navel sinaasappelen
 10 voor 4,95
Paksoi per stuk 0,99
Nieuwe oogst Clementine mandarijnen
 kistje à 40 stuks 3,95
Op ons gehele assortiment rauwkosten
 2e bak halve prijs

Uit eigen warme keuken
Keuze uit diverse soorten
winterstoofschotels p.p. 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen 

naar onze winkel.
Aanbiedingen geldig t/m maandag 20 december. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711 Te huur KERSTMAN EN KERST-

VROUW KOSTUUMS DS Design 
Molenkolkweg 33, Steenderen 

Tel. 0575-452001

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Openingstijden

winkels

in VORDEN:

Kerstkoopavond:
Van vrijdag 24 december naar donderdag 23 

december

Vrijdag 24 december en vrijdag 31 decem-

ber zullen de winkels om 16.00 uur gesloten 

zijn.

Op zondag 19 december zal er een koopzon-

dag voor de meubelbranche zijn.

Tussen het speelgoed en de hond,
kruipt over een tijdje een meisje rond.
Want onze baby is geboren,
dat wilden wij jullie even laten horen.

Supertrots zijn wij met onze dochter

Lauren
5 december 2010

Lauren weegt 2925 gram en is 49,5 cm lang

Arjan Ruiterkamp en Ann Visschers

Ruurloseweg 86
7251 LW Vorden
tel: 0575 - 79 51 39

Jongveeopfokker zoekt 
melkveehouder die jong-
veeopfok wil uitbesteden 

40-50 stuks tel. 06-20235396

WADDEN-
BROOD

NU VOOR

1.95

WITTE 
BOLLEN

NU 6 VOOR

1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 t/m zaterdag 18 december

KERSTVLAAI
 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

“Toe teken eens een Koe” 
Tekenen/schilderen voor
beginners in Steenderen.
Start do. 13 jan. 9.30 uur

€ 115 incl.  Tel. 0575-452585

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.



Jos Tijink, directeur van Winkels In-
stallatietechniek had in zijn toespraak 
voor Bennie alle aandacht voor het 
lange dienstverband en het opgebouw-
de vakmanschap. Bennie was zeker 
een monteur met wie rekening werd 
gehouden binnen het bedrijf, mede 
vanwege zijn inzet en kennis.Bennie 
begon op 16-jarige leeftijd zijn loop-
baan in 1962 bij Emsbroek als hulp-
monteur. In de loop der jaren heeft hij 
zich steeds verder ontwikkeld en vanaf 
begin jaren 80 was Bennie leidingge-
vend monteur voor de afdeling Tank-
installaties. Bennie heeft door heel 
Nederland bij diverse chemiebedrijven 
tank- en procesinstallaties aangelegd. 
Daar was een grote mate van deskun-
digheid bij nodig en nauwkeurigheid 
van werken in verband met de risico’s 
in deze bedrijfstak. In alle 48 jaar van 
zijn dienstverband was hij een betrok-
ken en positief instelde monteur. Daar 
werd Bennie dan ook uitgebreid voor 
bedankt. Met enkele anekdotes sloot 
Jos Tijnk de toespraak af en overhan-
digde de jubilaris een enveloppe met 
inhoud. Onder het genot van een hapje 
en een drankje werd er bij de Zonne-
bloem nog gezellig nagepraat.

Na 48 jaar bij Winkels Installatietechniek

Bennie Hartelman met pensioen
Vorden - Afgelopen vrijdag vierde 
Bennie Hartelman zijn afscheids-
receptie bij Winkels Installatie-
techniek in Vorden. Hij was vanaf 
1962 in dienst, dus ruim 48 jaar

Bennie Hartelman (links) neemt de felicitaties in ontvangst.

Eenmaal per jaar is er echter een andere 
activiteit: het spekken van de kas. Sinds 
tientallen jaren bakken de leden van de 
vereniging in het tweede weekend van 
december oliebollen. Na een grondige 
voorbereiding ging de bakploeg op vrij-
dagochtend met een reusachtige stapel 
meel en andere ingrediënten van start 
om deze tot oliebollen te verwerken. 
Naast de huis aan huis verkoop, worden 
ook steeds vaker bestellingen vooraf ge-

plaatst. Dat de kwaliteit goed is bleek al
snel, want ondanks de flinke productie
kon in de loop van zaterdagmorgen al
het sein uitverkocht gegeven worden. Er
kan dan ook op een geslaagde actie terug
worden gekeken. 

De leden van Concordia zijn erg blij met
deze massale steun van de Vordense
bevolking. Voor het jaar 2011 staat de
oliebollenactie gepland op 9 en 10 de-
cember. Aanstaande zaterdag treedt het
harmonieorkest van Concordia voor het
voetlicht tijdens de jaarlijkse kerstmarkt.
Na de jaarwisseling gaan de muzikanten
verder met de voorbereidingen voor het
nieuwjaarsconcert op zondag 23 janua-
ri, waarbij men voor het publiek enkele
leuke verassingen in petto heeft!

Geslaagde oliebollenactie Concordia
Vorden -  De Vordense muziekver-
eniging Concordia heeft afgelopen 
jaar al met diverse activiteiten aan 
de weg getimmerd. Dat deze acti-
viteiten normaliter met muziek te 
maken hebben, is voor de inwoners 
van Vorden duidelijk.

Ook trachten zij alle storingen op te 
lossen. Dit is uiteraard sterk afhan-
kelijk van het weer. Bij veel regen en 
harde wind zijn er meestal ook veel 
storingen (kortsluiting). In oktober/
november starten de voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen, dan worden 

alle overgebleven lampjes, boomsnoe-
ren en verlengsnoeren gecontroleerd
en waar nodig gerepareerd. Ten slotte
worden alle verlengsnoeren weer op
volgorde klaargelegd, zodat op de
maandag- en dinsdagavond volgend
op het Sinterklaasfeest de werkzaam-
heden goed georganiseerd kunnen
worden uitgevoerd. Drijvende kracht
achter deze werkzaamheden is vanaf
het eerste uur Robert Kater geweest. 

Gevraagd naar zijn motivatie geeft hij
aan dat hij het niet alleen leuk vindt
om betrokken te zijn bij deze, toch
wel zeer unieke, kerstversiering, maar
dat hij ook van mening is dat wan-
neer je met veel plezier ergens woont,
je ook door middel van wat vrijwil-
ligers werk een bijdrage kunt leveren
om het dorp leefbaar te houden. Als
extra stimulans voor de leden van de
badminton vereniging geldt dat zij op
de kerstmarkt mogen staan om daar
door middel van een lotenverkoop-
actie hun kas kunnen spekken. Ook
dit jaar zijn zij weer aanwezig. Wan-
neer de bezoekers aan de kerstmarkt
de jeugdleden van Flash Vorden met
hun “mobile” kerstbomen vol loten
tegen komen, laat dan uw waarde-
ring voor al het gedane werk blijken
en koop bij hen een aantal loten!!

De kerstboomverlichting in het dorp
Badminton Flash-Vorden 
verzorgt dit al 25 jaar
Vorden - Nadat onder de bezielen-
de leiding van de voorzitter van 
de toenmalige Vordense Winke-
liers Vereniging, Wim Polman, 
verlichte kerstbomen in ons dorp 
werden geplaatst, zocht hij een 
club mensen die bereid was om 
voor de daaropvolgende jaren het 
werk uit te voeren. In de badmin-
ton vereniging vond hij een ge-
willig oor. Sindsdien is het altijd 
een goede samenwerking geweest 
tussen de leden van de Vordense 
Ondernemers Vereniging (welke 
er voor zorgen dat de kerstbomen 
geplaatst en ook weer verwijderd 
worden) en de leden van de bad-
minton vereniging die er voor 
zorgen dat de lampjes in de bo-
men worden aangebracht en de 
snoeren worden aangelegd. Daar-
naast lopen de leden van FLASH’s 
avonds op werkdagen controle 
rondes waarbij zij alle kapotte en 
verdwenen lampjes vervangen.

Agenda Vorden
DECEMBER
15 ANBO klootschieten, Olde Lettink
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 Bejaardenkring Vorden Kerstviering 

in het Dorpscentrum
17 t/m 31 Kerst op de Kranenburg Kerst-

groepententoonstelling, behalve 25 
december

17 PCOB Kerstbijeenkomst in het Stam-
pertje

22 ANBO klootschieten, Olde Lettink
22 Don Kosakenkoor in Antoniuskerk

Kranenburg
22 Lindese vrouwengroep Kerstviering
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

Aan de viering geven zij zelf inhoud op 
traditionele wijze, met het kerstevange-
lie, zang door een eigen dameskoortje en 
een kerstverhaal. De heer W. Olthof zal 
voor de muzikale begeleiding zorgen. De 

leden van de O.V.G. en de senioren, zo-
wel dames als heren, worden van harte
uitgenodigd voor deze viering. Heeft u
vervoer nodig naar Withmundi? Daar
zorgen zij graag voor. Eén telefoontje
naar het bestuur is voldoende: 0575-
441744 of 0575-441270.
Plaats: gebouw Withmundi bij de Her-
vormde Kerk te Wichmond, woensdag-
avond 22 december om 19.30 uur.

Adventviering met de senioren
Wichmond-Vierakker - De O.V.G. 
Wichmond-Vierakker wil ook dit 
jaar weer de advent samen met de 
senioren uit haar gemeente vieren.

Zij bedanken langs deze weg alle spon-
sors en medewerkers voor dit succes. Zo-
als bekend is Energy4All een Stichting 
die zich inzet voor kinderen die aan een 

stofwisselingsziekte lijden. Tot op heden
zijn er nog geen medicijnen tegen deze
ziekte voorhanden. 
Toch is er hoop, want inmiddels zet een
team (onder leiding van professor en
arts Jan Smeitink) van het Radboud zie-
kenhuis te Nijmegen, zich in voor deze
kinderen. 

Men hoopt dat in 2012 begonnen kan
worden met de behandeling van de eer-
ste patiënten.

Opbrengst darttoernooi
Vorden - Het dartoernooi dat on-
langs voor Energy4All in zaal de 
Herberg werd gehouden, heeft in 
totaal 3600 euro opgebracht. Een be-
drag waar de ouders van Marit,  Paul 
en Mirjam van der Bijl, ongelooflijk 
blij mee zijn.

Ook in Hengelo

Benzine  12 cent* 
Diesel    10 cent*

* Kortingen geldig vanaf onze adviesprijs en geldig tot nader bericht

AVIA Xpress Hengelo
Tarwestraat 2 Hengelo

Snel en Voordelig

Hier vindt u ons

�

Snel & 
Voordelig
Onbemand tanken

7 dagen per 
week

07.00 - 21.00 
uur

Nieuw in Vorden

AVIA Xpress Vorden
Zutphenseweg 85 Vorden

Benzine 12 cent*
Diesel    10 cent*

SNEL &
VOORDELIG

Onbemand tanken

7 DAGEN
PER WEEK

24 uur
PER DAG BIJ

* Kortingen geldig vanaf onze adviesprijs en geldig tot nader bericht.



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

Iedere groep werd ontvangen en voor-
dat de V.I.P. behandeling kon begin-
nen werd iedereen welkom geheten 
door Martine, in haar openingswoord 
werd er uitgelegd wat er allemaal ge-
daan en geleerd kon worden. 
Onder leiding van Sharon en Jessica, 
schoonheidsspecialisten en visagis-
ten bij Martine Hair + Beautysalon, 
en Niels Jansen, professioneel make-
up artist, konden de gasten zich zelf 
opmaken en werden ze voorzien van 
handige tips, ook konden de gas-
ten kennis maken met de nieuwste 
trends op het gebied van make-up en 
het aanbrengen ervan.
In de schoonheidssalon was Jessica 
Buiting, schoonheidsspecialiste in 
opleiding, aanwezig. Hier konden de 
gasten hun nagels laten lakken en 
kregen ze advies over het verzorgen 
van de handen. Het is erg belang-
rijk om uw handen moet een goede 
handcrème te verzorgen, de gasten 
konden hier ervaren wat een goede 
handcrème van Martine Hair + Beau-
tysalon kan doen.

PRIMEUR: [SKIN SPECIALIST]
In de tweede schoonheidssalon was 

Chantal, account manager, van [com-
fort zone] aanwezig. Als primeur 
werd hier de [Skin Specialist] gepre-
senteerd. De gasten kregen uitleg 
over de [skin specialist test]. De [skin 
specialist] is een high tech huidana-
lyse. Met behulp van de geavanceerde 
techniek van [skin specialist] konden 
de gasten een analyse laten maken 
van hun huid en konden er zaken in 
kaart worden gebracht die met het 
blote oog niet altijd zichtbaar zijn. 
Op donderdag 27 januari organiseert 
Martine Hair + Beautysalon de eerste 
speciale huidtest dag. Tijdens de V.I.P. 
avond konden de gasten de primeur 
van de [Skin secialist] ervaren.
In de kapsalon stonden de kapsters, 
Anja, Claudine, Ellen, Femke, Rina en 
Robin, van Martine Hair + Beautysa-
lon klaar om de gasten te adviseren 
over haarverzorging, gebruik van de 
juiste haarverzorgingsproducten en 
stylingproducten. Alle gasten konden 
hun haren laten wassen, genieten 
van een hoofdhuidmassage, en de 
haren werden geföhnd en gestyld. 
Ook kregen de gasten tips hoe thuis 
de haren het beste te verzorgen en te 
stijlen. Enkele gasten lieten zich ver-

leiden, en kregen een extra vagant 
kapsel aangemeten door de kapsters 
van Martine Hair + Beautysalon. 
Ieder uur was er een modeshow, ver-
zorgd door 3 mannequins, en gekleed 
door Langeler Mode.
Gall & Gall was aanwezig en liet de 
gasten kennis maken met heerlijke 
rode en witte wijnen. Mart eten en 
drinken presenteerde heerlijke hap-
jes. Bakkerij Heyerman trakteerde op 
feestelijke bonbons en chocolaatjes. 

MET LIMOUSINE NAAR 
LANGELER MODE
Nadat de V.I.P. gasten bij Martine 
klaar waren konden zij in een witte 
limousine stappen die de gasten naar 
Langeler Mode bracht voor het twee-
de deel van de V.I.P. behandeling. De 
gasten werden door de chauffeur net-
jes voor de rode loper afgezet en daar 
werden de gasten ontvangen door het 
team van Langeler Mode. De gasten 
konden ongedwongen winkelen en 
men kon hier kennis maken met de 
wintercollectie en de kleding voor de 
feestdagen. Het team van Langeler 
mode voorzag de gasten van styling 
tips. Er was een professionele foto-
graaf, Roderic Kreunen, aanwezig. De 
gasten konden een echte fotoshoot 
ervaren en kregen een mooie foto 
mee naar huis. Voordat de gasten 
weer in de limousine stapten kregen 
ze namens Langeler Mode en Martine 
Hair + Beautsalon een goody bag.

Looking Good in Hengelo Gld!!

Hollywood in het hart van 
Bronckhorst!

Hengelo - Vrijdag 03 december j.l. was het dan zover: de V.I.P. behan-
deling in stijl, Looking Good in december. Deze V.I.P. behandeling 
bestond uit 2 delen, het eerste deel vond plaats bij Martine Hair + 
Beautysalon en het tweede deel bij Langeler Mode.  Er was dit keer ge-
kozen voor 4 groepen met ieder een eigen aanvangstijdstip. Er was een 
V.I.P. behandeling om 14:00 uur, 16:00 uur, 18:00 uur en om 20:00 uur. 
Dit jaar hebben we al onze gasten persoonlijk uitgenodigd, binnen een 
paar dagen waren we dan ook al helemaal volgeboekt.

Door veranderde wetgeving is na-
jaarsaanwending drijfmest niet meer 
mogelijk. Afgelopen voorjaar is al 
geëxperimenteerd met een schuiven-
bemester, Sumo en sleufcounter. De 
conclusie hiervan was dat voorjaars-
aanwending op kleigrond niet ideaal 
is met een zware combinatie. Daarom 
heeft De Covik een sleepslangbemes-
tingsysteem aangeschaft. De voorde-
len met een sleepslangbemester zijn: 
minimale bodemdruk, hogere op-
brengst door minder structuurscha-
de, geschikt voor bouw- en grasland, 
mestaanwending ook mogelijk bij 
minder gunstige bodemomstandig-
heden, grote capaciteit, werkbreedte 
bemester 12 meter, bemestertrekker 
op brede banden met drukwisselsy-
steem en nauwkeurige werking door 
GPS besturing op de trekker. 

Na deze inleiding volgde een dia-
presentatie en een film door Tom
Broekhuizen, vertegenwoordiger van
Westrenen, de leverancier van de
sleepslangbemester. Van de gelegen-
heid tot het stellen van vragen werd
door de aanwezigen goed gebruik ge-
maakt. 
Eind van de avond bleek dat een aan-
tal agrariërs serieus overweegt om op
deze manier te willen bemesten en
zelfs een aantal hebben zich al voor
februari in de planning laten zetten. 

Geïnteresseerden, die niet in de ge-
legenheid waren om deze avond te
bezoeken, kunnen contact opnemen
met Marcel Klein Reesink van Masse-
link de Covik. 
Telefonisch (0575) 451502 of per mail
info@masselinkdecovik.nl.

Sleepslangbemesting 
 mogelijk bij De Covik

Steenderen - Voor het komende bemestingsseizoen beschikt De Covik
over een sleepslangbemestingsysteem. Om te laten zien wat de voor-
delen van dit systeem zijn werd woensdagvond 8 december een infor-
matieavond gehouden bij Den Bremer in Toldijk. Ruim 50 geïnteres-
seerden waren aanwezig op deze avond. Alwies Hermans van De Covik
vertelde over de toepasbaarheid en de voordelen van dit systeem.

Sleepslangbemesting mogelijk bij De Covik.

Gladheid eist in de winter veel slacht-
offers. Een val op de harde, ijzige on-
dergrond veroorzaakt elk jaar vele 
botbreuken en kneuzingen. Naast het 
feit dat schoenen in de winter lekker 
warm moeten zijn, is een goede grip 
onontbeerlijk. Het schoenenmerk 
“Hanwag” bijvoorbeeld beschikt over 
een zogenaamde IceGrip Zool. Deze 
zool voelt aan als schuurpapier en 
heeft daardoor een optimale grip op 
een gladde ondergrond. U kunt er 
zelfs mee over ijs lopen. Een ander 
alternatief zijn de speciale antislip-
ijzers voor onder uw schoenen. Deze 
“sneeuwkettingen” speciaal voor om 
de schoenen zijn er in verschillende 
uitvoeringen en bieden u meer grip 
en veiligheid. De wandelwinkel van 
Holiday Sport in Lochem biedt u een 
breed assortiment winteraccessoires, 
die u helpen om deze koude winter 
te trotseren!
Niet alleen schoeisel is belangrijk om 
de koude winter goed door te komen. 
Wat denkt u van (onder)kleding, 
handschoenen, en ondergoed. Het 
ondergoed van het merk “Icebrea-
ker” is een begrip geworden in de 
outdoor branche. Het wollen onder-
goed jeukt niet, kan normaal gewas-
sen worden en houdt de lichaams-
warmte vast. Daarnaast absorbeert 
het de lichaamsgeuren. Dit alles is 
mogelijk doordat er speciale wol van 
het Nieuw-Zeelandse Merino schaap 
wordt gebruikt. 
Bent u lekker warm ingepakt, maar 
heeft u toch nog last van koude han-
den of voeten, dan is er meer dan al-
leen wanten en wintersokken. Wilt u 

uw voeten op een andere manier goed
warm houden, dan zijn er ook speci-
ale inlegzolen. Deze slaan de warmte
van het lichaam op en “geven” dit
terug zodra u koud dreigt te worden
door toepassing van paraffine in de
zooltjes. Ook zijn er speciale gel-pads,
die 20 uur achtereen warmte afgeven
en kunnen dienen als voet- en hand-
warmers.
Tijdens uw wandelingen, schaats-
tochten of andere winterse activitei-
ten wilt u soms ook een moment van
rust. Wilt u even zitten dan bestaat er
de zogenaamde “zitflap”. Een klein,
opvouwbaar en makkelijk mee te ne-
men isolerende kussen zodat u geen
koud achterwerk meer krijgt. Liesbeth
Dijkshoorn van Holiday Sport vertelt
dat 70% van onze lichaamswarmte
via het hoofd afgevoerd wordt, dus
een warme muts, sjaal en jas zijn be-
langrijk om uw warmte vast te hou-
den. Haar uitspraak: “slecht weer is
er niet, slechte kleding wel” is er één
die de spijker op z’n kop slaat.
Na een koude winterdag kunt u thuis
heerlijk nagenieten, de voeten op
de bank en een lekkere warme kop
chocolademelk. Ondertussen kunt u
uw schoenen snel en veilig drogen
door gebruik te maken van speciale
“schoenendrogers” van Husqvarna.
Deze schoendroger werkt op 220 volt
en komt uit Zweden, waar men te ma-
ken heeft met lange koude winters.
Daar is dit apparaat al net zo ingebur-
gerd als bij ons het koffiezetapparaat
en de broodrooster. Al vele jaren vind
je in Scandinavië schoenendrogers in
de hal of de bijkeuken. 
Veilig en warm een winterse dag
doorkomen vraagt wat voorbereiding.
De ervaren en gepassioneerde mede-
werkers van Holiday Sport adviseren
u graag om de risico’s op ongelukken
te verminderen en ervoor te zorgen
dat u in de winter met een veiliger
gevoel naar buiten gaat. Kijk anders
eens op www.holidaysport.nl onder
wandelwinkel voor meer tips!

Voorkom lichamelijk letsel 
door kou en gladheid
Lochem - De winter brengt mooie 
taferelen met zich mee, maar 
kent ook zijn gevaren. Om uit-
glijden, onderkoeling en andere 
ongelukken te voorkomen kunt 
u zich goed voorbereiden. Er be-
staan een groot aantal accessoi-
res, die u helpen om koude win-
ters te trotseren!

www.weevers.nl

Iets te vieren?

Trouwkaarten, feestgids...

drukkerij

EINDEJAARSSHOW BIJ HERWERS

OCCASSIONACTIES
• 0% rente actie
• Straatje Oudejaarsloten cadeau*
• Kortingen tot € 2.000,-

* Geldig bij transacties vanaf € 5.000,-

RENAULT HERWERS HENGELO Gld.
WWW.HERWERS.NL

Nagelstudio
 José
 
 
 
 • Kunstnagels Gel & Acryl
 • Nailart
Jacob van Ruysdaelstraat 30 • Ook voor nagelbijters
7021 DG Zelhem • Manicure behandeling
0314-330770 • Paraffine pakking



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

Als u problemen heeft met de komst
naar de Kersviering? Dan kan er even-
tueel voor vervoer gezorgd worden. 

Hiervoor kunt u contact opnemen
met mevr. D. Dijkman, telefoon
(0573) 46 13 93.

Ouderenkerstfeest Veldhoek
Veldhoek - De Ouderencommis-
sie Veldhoek verzorgt zaterdag 18 
december een kerstviering voor 
ouderen in en om de Veldhoek. 
De kerstviering vindt plaats in 
het Verenigingsgebouw achter de 
Veldhoekse school aan de Kapers-
weg. Aanvang 14.00 uur.

Het totale prijzengeld voor het toer-
nooi bedraagt afhankelijk van het 
aantal sponoren rond de duizend 
euro. Maximaal kunnen 64 koppels 
en 128 singles deelnemen. Beide 
toernooien worden gespeeld in een 

knock-out systeem met een winnaars-
en een verliezers ronde. Bij het kop-
peltoernooi zal in eerste instantie in
een poulesysteem worden gespeeld.
Bij voldoende deelname is er ook een
vrouwenpoule. 

Voorinschrijving is vanaf heden mo-
gelijk via de website www.berkel-
landopen.nl. Op beide dagen kan
men zich ook vanaf 11.30 uur aan de
zaal inschrijven mits het toernooi nog
niet volgeboekt is. Beide toernooida-
gen beginnen om 13.00 uur.

Kijk voor alle informatie op
www.berkellandopen.nl

Bij Grandcafé –Restaurant - Partycentrum De Luifel
Open Berkelland Dartstoernooi
Ruurlo - Stichting Berkelland 
Open Darts organiseert zaterdag 
22 en zondag 23 januari voor de 
zevende maal het Open Berkel-
land Dartstoernooi bij Grandcafé 
–Restaurant - Partycentrum De 
Luifel. Naast het singeltoernooi 
dat zondag 23 januari plaatsvindt 
vindt er zaterdag 22 januari een 
mix koppeltoernooi plaats.

Het was niet zo vreemd dat het wat 
lang duurde want het was zo koud 
en glad dat de Sint zijn paard in de 
stal had laten staan en een wel hele 
bijzondere manier had gevonden om 
naar Varssel te komen. Het wachten 
werd meer dan beloond toen twee gro-
te brandweerauto’s met loeiende sire-
nes de Zelledijk op kwamen rijden. En 
ja hoor; boven op het dak van de eer-

ste zaten twee pieten en in de cabine 
van de tweede brandweerauto zat de 
Sint tussen twee brandweermannen. 
Met groot gejuich werden zij verwel-
komd. Sinterklaas en zijn pieten had-
den dus goed opgelet want de hal van 
de basisschool was dit jaar aangekleed 
rond het thema brandweer! De juffen 
en ouders hadden daar nota bene een 
brandweerwagentje nagemaakt met 

daarin enkele zwarte pieten poppen. 
Dit was natuurlijk het decor waar de 
vijf brandweermannen samen met 
Sinterklaas en de twee zwarte pieten 
voor een foto moesten poseren. Maar 
niet nadat er volop gezongen was. 
Als dank aan de brandweer zongen 
de pieten een lied voor hen. En ook 
deze brandweermannen wilden voor 
een paar pepernoten nog wel een sin-
terklaasliedje zingen. 
Hartelijk dank brandweer van de ge-
meente Bronckhorst voor deze spec-
taculaire intocht en hartelijk dank 
Sinterklaas en pieten voor de enorm 
gezellige ochtend op CBS Varssel!

Spectaculaire intocht Sinterklaas 
bij CBS Varssel

Varssel - Op vrijdagochtend 3 december stonden vanaf half 9 alle leer-
lingen van CBS Varssel vol verwachting buiten klaar om Sinterklaas 
en zijn pieten te verwelkomen. Vanwege de kou werd het al snel niet 
alleen zingen maar ook springen en bij iedere auto die in de verte aan 
kwam rijden, steeg de spanning.

Ze zwom nu niet de 200 en 400 me-
ter wisselslag (waarop ze vorig jaar 
kampioen van Nederland was), maar 
de 100 en 200 meter rugslag, de 100 
meter vlinder en de 50, 100, 200 en 
400 meter vrije slag. Een overvol pro-
gramma dus, want ook zwom ze nog 
mee in een drietal estafettes. Behalve 
op de 100 meter rugslag zwom ze 
zich op alle bovenstaande afstanden 
in de A-finale, maar de series van de 

100 meter rugslag waren dan ook
binnen een half uur na de series van
de 100 meter vrije slag.

Op de 50 vrij werd ze 8e, op de 100
vrij 4e en op de 200 vrij ging ze als 1e
naar de A-finale, maar deze zegde ze
af omdat ze moest kiezen tussen de
finale van de 100 vlinder en de 200
vrije slag, omdat die direct na elkaar
in het programma stonden. Ze koos
voor de 100 vlinder omdat ze de 200
vrij al vaker zwemt. En ook op de 100
vlinder werd ze 4e, evenals op de 200
rugslag. Op de 400 vrije slag werd ze
net als vorig jaar weer kampioen van
Nederland.

Tieneke Terink opnieuw 
kampioen van Nederland
Hengelo - Onlangs waren de Na-
tionale Kampioenschappen kor-
te baan te Amsterdam. Rieneke 
koos dit keer voor een ietwat an-
der programma dan normaal.

Het Klavier probeert op deze datum 
altijd een concert te organiseren dat 
qua inhoud en sfeer past bij de dagen 
voor Kerstmis en ook bij de aard van 
het bedrijf. Concerten waarin de pi-
ano een grote rol speelt, met (jonge) 
musici die op weg zijn naar een suc-
cesvolle carrière. De afgelopen win-
ters werd het publiek betoverd en 
verrast door het hoge niveau van de 
solisten en ensembles. Voor 21 de-

cember heeft Het Klavier opnieuw 
een ensemble uitgenodigd waarin de 
piano een grote rol speelt.
Trio Artonis is een professioneel, 
sprankelend, bevlogen trio, bestaan-
de uit jonge musici die alle drie hun 
opleiding volgden aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. De le-
den van Trio Artonis, wonnen voor 
hun spel diverse prijzen, traden reeds 
veelvuldig op in binnen en buiten-

land en studeerden bij grote namen 
in de muziek. Op www.het-klavier.nl 
is meer informatie te lezen over hun 
muzikale achtergrond. Zij spelen op 
Het Midwinterconcert een mooi 
klassiek programma met geliefde 
en grote werken voor pianotrio van 
L. v. Beethoven, I. Tschaikowsky en 
A. Piazzolla. Het concert vindt plaats 
dinsdagavond 21 december, aanvang 
20.15 uur, bij Het Klavier, Ambachts-
weg 2a, Vorden (industrieterrein Het 
Werkveld) Kaarten kosten € 20,- p.p. 
incl. consumpties. Jeugd tot 16 jaar 
€ 10,-p.p. incl. consumpties. Reserve-
ren is mogelijk onder nummer: 0575-
550756. Zie de advertentie elders in 
de krant.

Midwinterconcert bij het Klavier

Vorden - Er wordt wel eens gezegd dat het pianotrio de drie konings-
kinderen onder de instrumenten verenigt: piano, viool en cello. Dins-
dag 21 december, tijdens het Midwinterconcert bij Het Klavier in 
Vorden, is dit bijzondere kamermuziekensemble te beluisteren met 
violiste Anoek Brokaar, cellist Ephraïm van IJzerlooij en pianist Frank 
Oppedijk. Samen vormen zij Trio Artonis.

Trio Artonis.

Wat is: A. Naor ’t land gaon.
 B. Meur.
 C. Pepperdeuze.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

HOENDERS: Wyandotte: B. Wassink 
3xZG, H. Berenpas 1xF, 3xZG, 3xG.

DWERGHOENDERS: Orpington 
kriel: B. van Dijke 3xF, 7xZG. 
Wyandotte kriel: H. Berenpas 1xZG, 
1xG. Appenzeller Spitskuif: H. van 
Olst 4xZG, 2xG.

KONIJNEN: Franse Hangoor: R.
Bruinsma 2xZG, 1xG, Bram Bruinsma
1xZG, Jelle Bruinsma 1xZG. Wener: H.
Nijenhuis 4xF. Rode Nieuw Zeelander:
G. Lenselink 3xF, J. Bakering
2xF,2xZG. Alaska: J. Bakering 2xZG,
1xG. Hollander: T. Janssen 1xF, 5xZG
Rus: 1xZG
 
CAVIA’S: Normaalhaar: Carlijn
Benjamins 1xZG.

P.K.V. Nieuws
Kleindierenshow Oneto Enschede

Op een smal en daardoor lastig par-
cours reed Jan Weevers uit Hengelo 
naar een tweede plek. Zijn plaatsge-
noot Peter Makkink werd in diezelfde 
wedstrijd 13e. Erik Bouwmeester en 
Bert Kromkamp eindigden op een 

16e en 31e plaats. Bij de Masters 50+
belandde Rudi Peters met een tweede
plaats eveneens op het podium. Garjo
Kamphuis en Frans de Wit eindigden
met een 6e en 9e plek in de top tien.
Ook bij de Dames was er eremetaal
voor een RTV’er. Gretha Klein Brinke
uit Vorden reed naar een derde plaats.
Thijs van Amerongen reed zaterdag
een internationale veldrit in het Bel-
gische Essen. Hij werd tiende op iets
meer dan een minuut van winnaar
Sven Nys.

Podiumplekken voor RTV’ers
Wichmond - De veldrijders van 
RTV Vierakker-Wichmond heb-
ben zondag tijdens een wedstrijd 
in de GOW-competitie in Apel-
doorn meerdere podiumplaatsen 
in de wacht gesleept.



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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 60 - 2010

drukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Olievervuiling in de Veengoot 29-09-1993, v.l.n.r.: M. Gabriël,
politie; Reind Benjamins, gem.werken; Wim Aalbers, Z.O.G.

bij 2 gevonden vaten.

1. Kerstboomplaatsing 1989.

3. De heren Boschlo en Blauw.
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 1e prijs  0357730  €  15.000,00 
 2e prijs  0128351  €  10.000,00 
 3e prijs  0081376  €  10.000,00 
 4e prijs  0757350  €  5.000,00 
 5e prijs  1156943  €  5.000,00 
 6e prijs  0029223  €  5.000,00
 7e prijs  0858942  €  2.500,00 
 8e prijs  1197183  €  2.500,00 
 9e prijs  0462639  €  2.500,00
 10e prijs  0824401  €  2.500,00
 11e prijs  1151230  €  1.000,00
 12e prijs  0415481  €  1.000,00
 13e prijs  0015792  €  1.000,00
 14e prijs  0601228  €  1.000,00
 15e prijs  0630730  €  1.000,00
 16e prijs  0063846  €  450,00 
 17e prijs  0610756  €  450,00 
 18e prijs  0358376  €  450,00 
 19e prijs  0661504  €  450,00
 20e prijs  1196396  €  450,00
 21e prijs  1262592  €  450,00

 22e prijs  0031295  €  450,00
 23e prijs  0576695  €  450,00
 24e prijs  0049286  €  450,00
 25e prijs  1092366  €  450,00
 26e prijs  29893  €  100,00
 27e prijs  56930  €  100,00
 28e prijs  75314  €  100,00
 29e prijs  1607  €  50,00
 30e prijs  6611  €  50,00
 31e prijs  9000  €  50,00
 32e prijs  851  €  15,00
 33e prijs  309  €  15,00
 34e prijs  972  €  15,00

Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze
uniek zijn en worden toegekend aan
winnende lotnummers waarvan alle
7 cijfers correct zijn. 

De prijzen 26 t/m 34 worden toege-
kend aan de loten waarvan 3, 4 of 5
eindcijfers correct zijn. Dat betekent
dat deze prijzen voor meerdere loten
kunnen gelden. (Onder voorbehoud
van typefouten).

Uitslag Zonnebloemloterij
Vorden - Hieronder volgt de uit-
slag van de Nationale Zonne-
bloemloterij.

De huidige inrichting dateert van 
1955 en veel inwoners van Vorden zijn 
hiermee opgegroeid. Wij kunnen ons 
voorstellen dat velen van u afscheid 
willen nemen van de huidige inrich-
ting en wij willen iedereen hiervoor 
graag de gelegenheid bieden.

In verband met deze herinrichting 
zal er op 3, 4 en 5 februari 2011 een 
expositie worden gehouden in de 
Dorpskerk, waarbij wij schilderijen, 
aquarellen, pentekeningen, etsen, te-
gels, etc. van de Vordense Dorpskerk 
willen tonen. Daarnaast willen wij 
ook graag schilderijen tentoonstel-
len van Vordense schilders, zoals Jan 
Kost, Albert Jorissen en Paul Gorter.

Wij doen dan ook een dringend be-
roep op de Vordense bevolking om, 
indien zij in het bezit zijn van bo-
vengenoemde voorwerpen, deze be-

gin 2011 voor ongeveer een week in
bruikleen aan ons af te staan. U kunt
hiervoor contact opnemen met Ernst
te Velthuis, tel. 553114 of Gerrit Vlog-
man, tel. 552542. 
Natuurlijk kunt u ons ook mailen:
de.voorde@hotmail.com
Wij danken u voor uw medewerking!
De Geldwervingscommissie van “De
Dorpskerk bouwt aan haar toekomst”.

De Dorpskerk bouwt 
aan haar toekomst
Vorden - GEZOCHT: Schilderijen, 
pentekeningen, aquarellen etc. 
van de Dorpskerk in Vorden. Op 
5 augustus 2010 is bericht ont-
vangen van de Gemeente Bronck-
horst dat de vergunning voor de 
herinrichting van de Dorpskerk 
onherroepelijk is verklaard. De 
Dorpskerk zal begin 2011 een 
ingrijpende herinrichting onder-
gaan. Tijdens deze verbouwing 
zal de kerk ruim een half jaar ge-
sloten zijn.

En dat hebben de leden van de werk-
groep geweten. Velen kwamen hun 
overtollige lakens en dekens naar het 
verzamelpunt brengen : in totaal bij-
na 5 m3! Alles werd in dozen verpakt 
en een groot deel daarvan kon vorige 

week al ‘meeliften’ met een transport 
van de firma Hoftijzer in Lochem. De-
ze firma verzorgt jaarlijks kosteloos 
een tweetal transporten voor de Com-
missie Oost-Europa in Hengelo (G). 
Als de inklaring aan de Roemeense 

grens vlot is verlopen, zijn de dekens 
op het moment dat u dit leest al in 
Sighet aangekomen. Het restant van 
de voorraad neemt de werkgroep bij 
de eerstvolgende reis mee. 

Alle gevers worden hartelijk bedankt, 
evenals firma Hoftijzer en Helmink 
Woninginrichting, die een grote hoe-
veelheid lakens en slopen ter beschik-
king stelde.

Lakens en dekens voor Roemenië

De Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa heeft vier weken ge-
leden een oproep gedaan in Contact voor het inleveren van lakens 
en dekens voor de afdeling psychiatrie van het ziekenhuis in Sighet 
(Roemenië).

Er wordt dus gezocht naar adres-
sen van oud leden en ook wordt er 
gezocht naar oude foto’s of andere 
leuke dingen van vroeger. Ontstaan 
vanuit de Kranenburg is DASH een 
vereniging met een lange historie  

die niet meer weg te denken is uit 
Vorden. 

Het paradepaardje van DASH, Da-
mes 1, draait momenteel mee in de 
bovenste regionen van de landelijke 
2e divisie. Het zou leuk zijn als 14 
mei een weerzien wordt van veel 
mensen die  bij DASH hebben ge-
speeld. Graag vragen wij uw hulp 
bij het vinden van mensen (zie ad-
vertentie elders).

Volleybalvereniging Dash 
op zoek naar oud leden

Vorden - Op 14 mei wil volleybal-
vereniging DASH een feestelijke 
dag organiseren om het 50-jarig 
jubileum te vieren met zoveel 
mogelijk leden en oud leden.

Uit de oude doos van DASH

Dash begon ook met veel zin aan de 
wedstrijd! Desondanks werd er slap 
begonnen en stond er in de eerste 
set al snel een 6 - 0 achterstand op 
het scorebord. De dames uit Vorden 
waren nog geen schim van wat het 
de afgelopen wedstrijden had laten 
zien. 

Ze kwamen niet door het grote blok 
van de tegenstander en wanneer dit 
een keer wel gebeurde zaten de da-
mes van Velden er altijd nog wel aan. 
Hierdoor werd deze set verloren met 
15-25. 

De uitslag van de eerste set zette de 
dames van Dash wel aan het denken. 
Ze moesten meer gaan vechten en 
echt volleybal laten zien. Dit gebeur-
de de tweede set dan ook. De pass lag 
prima en er werd zelfs gescoord. 

De servicedruk lag hoog en VC Vel-
den had hier geen weerwoord op. 
Deze set werd dan ook overduide-
lijk gewonnen door Dash: 25-14. Nu 
moest dit niveau worden doorgezet! 
Dash was zeker niet van plan om in 
eigen huis de wedstrijd zo uit handen 
te geven. 

De derde set ging dan ook erg gelijk 
op en in het eerste deel was het weer 
Dash dat liet zien wat ze kon. Hierna 
zakte het bij de dames uit Vorden een 
beetje weg en het was erg tekenend 
voor de wedstrijd dat aan het eind de 
derde set zomaar werd weggegeven. 
Deze set ging verloren met 19-25. 

Dan moest het maar gebeuren in de 
vierde set. Maar ook hierin kwam 
Dash met geen mogelijkheid in de 
buurt van VC Velden. De uitploeg 
speelde, op de tweede set na, erg 
constant. Dash daarentegen speelde 
erg rommelig en het leek wel alsof 
de dames uit Vorden het deze set 
al hadden opgegeven. Er was geen 

Dash thuis hard onderuit
Vorden - Zaterdag 11 december 
stond de wedstrijd Dash D1 – VC 
Velden D1 op het programma. 
Op papier leek het een minder 
spannende wedstrijd te worden, 
maar de afgelopen jaren hebben 
de dames van Dash het erg moei-
lijk gehad met dit team. Dit liet 
niet weg dat men erg zin had in 
de wedstrijd, want vorige week 
was de wedstrijd tegen Ledub af-
gelast. Deze wedstrijd moet in ja-
nuari ingehaald worden.

vechtlust meer en daardoor ging ook 
deze set verloren met 15-25.

Aan het eind van deze wedstrijd 
overheerste natuurlijk de teleurstel-
ling. Al was het zeker terecht dat VC 
Velden er met de winst vandoor ging. 

Laten we hopen dat dit een dipje aan 
het eind van het jaar was en dat Dash 
volgend jaar weer fris en fruitig ver-
der gaan! De eerst volgende wedstrijd 
die zeker is, is 15 januari tegen SO-
MAS/Activia D1. Dit is dus pas in het 
volgende jaar.

Het is een kinderfilm met rondhup-
pelende puppies in de hoofdrol. Het 
hondje Santa Paws en de Kerstman 
zijn teleurgesteld nadat gebleken is 
dat de jeugd van tegenwoordig niet 
meer weet wat Kersmis eigenlijk be-

tekent. Santa Paws en de kerstman
besluiten daarom om naar New York
te gaan om uit te leggen wat de kerst-
gedachte eigenlijk is. 
Maar de Kerstman krijgt geheugen-
verlies en Santa Paws moet samen
met zijn vrienden de Kerstman zien
te redden. 

Eventuele suggesties voor een film
ontvangen wij graag op onze e-mail
dorpscentrum@planet.nl
Zie advertentie.

Uitbreiding Buurcadeau 
Dorpscentrum
Vorden – Het Oranje Fonds Buur-
cadeau wordt feestelijk uitegreikt 
op woensdagmiddag 22 december 
in het Dorpscentrum. Aanslui-
tend wordt er een film vertoond: 
“Zoeken naar Santa Paws”.

Er is een kraampje met bijbels, 
boekjes en andere producten van de 
christelijke boekhandel. Ook zijn er 
Israelische producten, o.a. sieraden, 

wijn en coemetica te koop. Vanuit
Vietnam komen producten die daar
vervaardigd zijn door Christenen zo-
als pashmina, sjaals en lakwerkschil-
derijen van eierschillen. Dit jaar zal
ero ok een inforstand zijn van het
Hospice in Zutphen.

Loop gewoon eens even binnen. U
bent in ieder geval van harte wel-
kom.

Dorpskerk Vorden 
open tijdens Kerstmarkt
Vorden – Op zaterdag 18 decem-
ber is zoals elk jaar tijdens de 
Kerstmarkt, de Dorpskerk open. 
U kunt er zomaar binnenlopen 
voor een kopje koffie of een 
praatje.
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

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

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

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Nieuw in de Achterhoek:
Bronckhorst Zonwering

Uw adres voor:
 • Zonwering
 • Raamdecoratie
 • Verandaoverkappingen
 • Garagedeuren

Wij informeren u graag over onze 
mogelijkheden. Ter introductie ont-
vangt u bij installatie van een rolluik 
een gratis motor.

Eelco Pierik: 06 48 23 36 66
Gerjan Rietman: 06 12 07 22 00

www.bzwzonwering.nl

PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN

€ 25,- korting per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

Fijne feestdagen en een gelukkig 2011

Keijenborgseweg 27 - 7021 LW - ZELHEM - www.coenevers.nl

Coen Evers
horecagelegenheid

24 december afhalen feestsalades

1e & 2e kerstdag vanaf 19.00 uur geopend

31 december afhalen feestsalades oud en nieuw

oudejaarsdag potbiljarten, vogelschieten, hindernissjoelen,
kinderschminken, muziek van de trekkerbuuls. 

oudejaarsnacht geopend vanaf 00:30 uur, live muziek 
mmv HIK. Kaarten in de voorverkoop! (€25,- all-in)

Feestdagen bij Coen Evers 

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

MIDWINTERCONCERT
21 december 20.15 uur

PIANOTRIO ARTONIS
Met werken van o.a L. von Beethoven

en I. Tschaikowsky

Kaarten reserveren? 
0575-550756

Ambachtsweg 2a, 7251 KW Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

Zaterdag
18 december

in het café

Hengelse
Rock ‘n Roll

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

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

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

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 



Zij bedanken langs deze weg alle spon-
sors en medewerkers voor dit succes. 
Zoals bekend is Energy4All een Stich-

ting die zich inzet voor kinderen die
aan een stofwisselingsziekte lijden.
Tot op heden zijn er nog geen medi-
cijnen tegen deze ziekte voorhanden.
Toch is er hoop, want inmiddels zet
een team (onder leiding van profes-
sor en arts Jan Smeitink) van het Rad-
boud ziekenhuis te Nijmegen, zich in
voor deze kinderen. Men hoopt dat in
2012 begonnen kan worden met de
behandeling van de eerste patiënten.

Opbrengst darttoernooi
Vorden - Het dartoernooi dat on-
langs voor Energy4All in zaal de 
Herberg werd gehouden, heeft in 
totaal 3600 euro opgebracht. Een 
bedrag waar de ouders van Marit,  
Paul en Mirjam van der Bijl, onge-
looflijk blij mee zijn.

Dan zijn er nog de ontwikkelingen 
binnen de bibliotheek zelf, zoals de 
‘Beleefbibliotheek. Dit betekent dat 
de bibliotheek activiteiten gaat or-
ganiseren die de activiteiten van de 
Stichting Vrienden overlappen ( le-
zingen e.d. )’Dat is natuurlijk een 
goede ontwikkeling, maar als de bi-
bliotheken dat zelf gaan doen wordt 
ons werk overbodig’, aldus de Stich-
ting Vrienden. Dan is er nog een 
doorslaggevende reden voor de ont-
binding van de Stichting Vrienden: 
de financiën ! De Stichting Vrienden 
Bibliotheek heeft de afgelopen ja-
ren tal van gerenommeerde auteurs 
op bezoek gehad: Douwe Draaisma, 
Charlotte Mutsaers met Cornel Bie-
rens en onlangs nog Arthur Japin. En 
ook A.L. Snijders die vrij recent nog 
de Constantijn Huygensprijs 2010 in 
ontvangst mocht nemen.

De kosten van deze lezingen werden
de laatste jaren steeds hoger, de huur
van de zaal in kasteel Hackfort ging
omhoog en de bijdrage uit het Cul-
tuurfonds Vorden werd niet meer ge-
garandeerd. De organisatie van de ex-
posities van de galerij werd, buiten de
vele uren die er in werden gestoken,
ook een kostenpost ( denk daarbij aan
posters, uitnodigingen en openingen
). De Stichting Vrienden Bibliotheek
Vorden hoopt dat de mensen de af-
gelopen jaren hebben genoten van de
zeer diverse kunstdisciplines die in
de Galerie van de bibliotheek werden
tentoongesteld. Zoals bijvoorbeeld
van ‘A Smell of Fashion ‘met mode-
vormgever Antoine Peters en de geur-
machines van Helene Gandolfi, ‘De
Illusie van Beweging’ van animator
Astrid Emsbroek. Fan TAStisch van
vormgevers Janske Megens en Laura
Bruinink en vele andere beeldend
kunstenaars/ vormgevers. ‘Zonder de
drijvende kracht Will(emijn) Colen-
brander, waren deze tentoonstellin-
gen niet mogelijk geweest’, zo stelt
de Stichting Vrienden Bibliotheek
Vorden. 
Dan waren er de afgelopen jaren
nog de succesvolle filmavonden die
mogelijk waren door de extra inzet
van Martin Ordelmans van de biblio-
theek. Helaas waren de opbrengsten
hiervan samen met de inkomsten
van de donateurs onvoldoende om
al deze activiteiten voort te kunnen
zetten. Dit alles overziend heeft het
bestuur doen besluiten de Stichting
Vrienden Bibliotheek op te heffen. Zij
bedankt de donateurs die al die jaren
hun steun hebben verleend.’ Wij ho-
pen dat de activiteiten van de biblio-
theek met net zoveel enthousiasme
worden gesteund’, aldus de Stichting
Vrienden Bibliotheek Vorden.

Stichting Vrienden 
Bibliotheek Vorden stopt
Vorden - De Stichting Vrienden 
Bibliotheek Vorden die in 1995 
werd opgericht, stopt op 1 janu-
ari aanstaande met haar werk-
zaamheden. Een aantal zaken 
spelen hierbij een rol. Er wordt 
in Vorden al enkele jaren gespro-
ken over een verhuizing van de 
bibliotheek naar een andere plek 
in het dorp. Zo is ook het Kul-
turhus ter sprake geweest, waar 
de bibliotheek deel van zou gaan 
uitmaken. Dat zou een nauwere 
samenwerking betekenen met 
andere partijen van het Kukltur-
hus. Daardoor mogelijk ook een 
andere inhoud van het werk van 
de Stichting Vrienden. De toe-
komst van de bibliotheek is vol-
gens de Stichting Vrienden, tot 
op de dag van vandaag, onzeker. 
Wel is zeker dat er verhuisd moet 
worden.

Op een ietwat besneeuwde grasmat 
werd driftig warmgelopen en om 
09.30 uur volgde de aftrap. De eerste 
helft kwam SBC’05 al snel op voor-
sprong en met een ruststand van 
3-0 konden de jongens van de ranja 
genieten. De tweede helft werd de 

voorsprong overtuigend uitgebouwd 
en na het laatste fluitsignaal stond de 
score op 6-0. Het kampioenschap was 
een feit…..en ongeslagen nog wel! 
Tijd om de kinderchampagne te ont-
kurken. Nadat de trainers in de bloe-
men waren gezet en de kampioens-

foto was gemaakt, kregen de jongens 
nog een chocoladeletter K (van Kam-
pioen), waarna ze konden douchen. 
Weer lekker opgewarmd, werden de 
jongens in de kantine gehuldigd met 
een heuse medaille, waarna ze kon-
den aanschuiven voor patat met een 
frikandel of kroket.

Bas, Bauke, Christiaan, Jari, Luc, 
Scott, Thomas, Wessel, Wouter en de 
leiders Mike, Maarten en André .......
Van Harte Gefeliciteerd!

SBC’05 E1 Kampioen najaar 2010

Afgelopen zaterdag 27 november stond de slotwedstrijd van de najaars-
competitie 2010 op het programma. Een thuiswedstrijd in Wichmond 
tegen Pax E3. Het was nog even spannend of het voetbal wel door zou 
gaan vanwege de weersomstandigheden, maar gelukkig kon er toch 
gespeeld worden.

UITSLAGEN 
Dash week 49 2010 
Za 11-12-2010 
Dash DS 1 - VC Velden DS 11-3
Grol HS 1 - Dash HS 2 4-0
GeKoMo Riv... DS 4 - Dash DS 6 3-1
V.C.V. DS 2 - Dash DS 2 1-3
Dash HS 3 - GeKoMo Riv... HS 1 3-2
Volga HS 2 - Dash HS 1 0-4
Dynamo-Nee... MC 1 - Dash MC 1 3-1
VIOS Beltr... MB 1 - Dash MB 1 4-0
S.C. GORSS... MI 2 - Dash MI 4 8-0
Dash DS 3 - Reflex DS 1 1-3
Tornado La... MI 3 - Dash MI 3 6-2
Dash MB 2 - Volga MB 2 4-0
Dash MC 2 - Reflex MC 2 4-0

Di 7-12-2010 
Dash DS 4 - Halley DS 4 4-0

Ma 6-12-2010 
Heeten Spo... HY 1 - Dash HY 1 2-1

PROGRAMMA 
Dash week 50 2010   
Za 18-12-2010 11:30 - MBHC AC Re-
flex MB 1 - Dash MB 1
De Spelleward
Meisjes C speelt 18 december de hele
dag in Warnsveld het “open club”
toernooi. Voor meer info zie site van
Dash: www.vvdash.nl

Dash

SENIORENTEAM 1
Vorden - Het eerste team speelde af-
gelopen donderdag tegen runner-up 
Phido uit Doetinchem. Chjehrando 
Gasper en Niels Lijftogt wisten al-
lebei hun enkelspel in twee sets te 
winnen. Chjehrando duidelijk met 
21-7 en 21-8 en Niels moest even op 
gang komen maar de setstanden 21-
17 en 21-10 spreken duidelijk in zijn 
voordeel. Lianne Heijenk en Geeske 
Menkveld verloren beiden na goed te 
hebben meegespeeld hun enkelspel 
in twee sets. 

Het herendubbel ging daarna met 
twee keer 21-10 naar de Vordense 
heren. Lianne en Geeske begonnen 

het damesdubbel goed door de eerste
set met 21-13 te winnen. Daarna kre-
gen de Doetinchemse dames echter
meer vat op de partij en wonnen de
volgende twee sets met 21-11 en 21-9.
De mixedspelen verliepen spannend.
Niels en Geeske wonnen in twee sets
met 23-21 en 21-18. Chjehrando en Li-
anne wonnen in drie sets 21-8, 19-21
en 21-14. Dus opnieuw een overwin-
ning. Flash 1 - Phido 5: 5-3

Uitslagen van de overige teams:
Flash 3 - Lochem 2: 3-5
Flash Jeugd 1 - Steenderen Jeugd 1:
8-0
Pluumke Jeugd 1 - Flash Jeugd 2: 6-2
Flash Jeugd 3 - Eefde Jeugd 2: 5-3

Badminton Flash

Bij planmatig onderhoud gaat het 
om onderhoud dat met een bepaalde 
regelmaat terugkeert en dat vooraf 
is ingepland. Bij de woningen in 
het Molenplan is in mei en juni een 
conditiemeting gehouden om zo te 
inventariseren welk onderhoud pre-
cies nodig is. Hierbij is specifiek ge-

keken naar de staat van onderhoud 
van het toilet, de douche, de keuken 
en de groepenkast. 

Op basis van de conditiemeting is 
besloten om bij de veertig woningen 
in het Molenplan de douche en het 
toilet op te knappen. Daarnaast ver-

vangen of verbeteren we de keuken. 
In een enkele woning is het nodig 
de groepenkast te vervangen. Het 
onderhoud kan per woning verschil-
len. Niet in elke woning is namelijk 
hetzelfde onderhoud nodig. 

Aannemersbedrijf Goldewijk Doetin-
chem BV voert de werkzaamheden 
in opdracht van ProWonen uit. Naar 
verwachting loopt de opknapbeurt 
van de veertig woningen door tot 
eind juni 2011. Met dit onderhouds-
project investeert ProWonen zo’n      
€ 240.000,00.

Opknapbeurt voor 40 woningen Molenplan
Vorden - Veertig woningen in de wijk Molenplan krijgen een opknap-
beurt. In november startte ProWonen daar met het uitvoeren van zo-
genoemd planmatig onderhoud. Het gaat om woningen die verspreid 
liggen aan de Hoetinkhof, B. van Hackfortweg, Graaf van Limburg 
Stirumstraat, H. van Bramerenstraat, Hertog K. van Gelreweg en Van 
Heeckerenstraat.

Eerbeek • Hengelo • Ruurlo • Steenderen • Vorden • Zutphen Centrum • Zutphen Leesten

Wat kan voeding voor uw huis-
dier betekenen?
Misschien heeft u het wel eens mee-
gemaakt dat uw kat naast de kat-
tenbak plast of moeite heeft met 
plassen. Deze symptomen worden 
vaak gezien bij katten die last heb-
ben van blaasgruis. Er worden dan 
kleine kristallen in de urine gevormd 
die vervolgens neerslaan in de blaas. 
Met name bij katers leidt dit tot ge-
vaarlijke situaties. De kristallen kun-
nen de plasbuis verstoppen waardoor 
hij zijn urine niet meer kwijt kan. Een 
goede preventieve voeding zorgt er-
voor dat de zuurgraad van de urine  
ongunstig is voor de vorming van dit 
gruis. Hierdoor kan deze aandoening 
op eenvoudige wijze worden voorko-
men.
Een ander voorbeeld van een aan-
doening waarbij voeding een rol 
speelt is groeipijn bij jonge honden.  
Vooral bij middelgrote tot grote ras-
sen maken de lange beenderen een 
enorme groeispurt door. Voor deze 
dieren is een gematigd energiege-
halte en een juiste verhouding van  
calcium/fosfor van groot belang. In 

tegenstelling van wat vaak wordt ge-
dacht leidt een overmaat aan calcium 
tot groeiafwijkingen. Calciumsupple-
menten mogen daarom nooit zomaar 
gegeven worden. 

Goedkoop of duurkoop?
Wanneer u twee verschillende ver-
pakkingen vergelijkt kan het zijn dat 
de hoeveelheid van een voedingsstof 
(bijv. ruw eiwit) op beide verpakkin-
gen hetzelfde is. Dit zegt nog niets 
over wat uw huisdier er uiteinde-
lijk van opneemt. Dit laatste wordt 
bepaald door de  kwaliteit van de  
grondstof. Zo worden bijna alle   
eiwitten van dierlijke afkomst veel 
beter benut dan eiwitten van plant-
aardige afkomst. Omdat dierlijke ei-
witten duurder zijn dan plantaardige 
eiwitten ontstaat er een prijsverschil 
tussen voeders. Een verantwoorde 
voeding bestaat uit goede kwaliteit 
grondstoffen die goed verteerbaar 
zijn. Uw dier heeft minder ontlasting 
en heeft minder voeding per dag no-
dig om te voorzien in zijn behoefte. 
Wanneer de voeding dan omgere-
kend wordt in prijs per dag valt het 

verschil uiteindelijk mee en weegt 
niet op tegen de vele voordelen die 
een goede voeding te bieden heeft. 
Welke eisen uw huisdier stelt aan zijn 
voeding is afhankelijk van factoren als 
leeftijd, ras en omgeving. Naast spe-
cifieke dieetvoedingen kun u bij De 
Graafschap Dierenartsen ook terecht 
voor kwalitatief hoogwaardige on-
derhouds-voedingen. Deze zijn sma-
kelijk, goed verteerbaar en constant 
van samenstelling. De assistent(e) 
kan u adviseren welke voeding het 
beste bij uw huisdier past. In de 
maanden december en januari be-
steedt De Graafschap Dierenartsen 
extra aandacht aan het thema voe-
ding. Komt u in deze maanden op de 
praktijk, dan kunt u deelnemen aan 
een prijsvraag. De winnaar ontvangt 
een maand lang gratis voeding 
voor hond of kat!

Actueel
www.degraafschapdierenartsen.nl 

• Uw huisdier en vuurwerk
• Chocoladevergiftiging

Contactinformatie
Gezelschapsdieren
0575-587888
Landbouwhuisdieren 
0575-587877
Paard
0575-587870

Goede zorg begint bij een gezonde voeding!

Een gezond en lang leven willen we allemaal, ook voor onze huisdie-
ren. Een goede en verantwoorde voeding draagt daaraan bij. Maar 
wat is nu een gezonde voeding? En waarmee onderscheidt een duur-
dere voeding zich van een goedkoper product?



Er wordt begonnen met witte ecoline 
en vervolgens met witte inkt, potlood, 
pastel, krijt en acrylverf. Jouw eigen 
verhaal ontstaat door in je werkstuk 
daarna je eigen kleur aan te brengen. 
Iedereen die meer zicht wil krijgen 
op hoe haar/zijn kerst er in 2010 uit 
gaat zien, is van harte welkom. Als 

afsluiting van deze avond wordt een
glas glühwein geserveerd. 

Opgeven voor deze speciale les kan
via e-mail: joseevanderstaak@hetnet.
nl of telefonisch: 0575-555783. Er is
plaats voor 8 mensen, maar vanaf 4
aanmeldingen gaat de les door.

Kerst in atelier Amare

Vorden - Op donderdag 16 december is atelier Amare aan de Komvon-
derlaan 6 te Vorden tussen 19.30 en 21.30 uur helemaal in kerstsfeer
en kunnen er maximaal acht mensen tegelijk werken aan hun eigen
kerstverhaal door middel van visualiseren en daarna tekenen, schilde-
ren en vertellen in eigen woorden. In deze kerstles tekent en schildert
men op zwart papier. Door met wit op zwart te werken, gaat men van
het donker naar het licht.

Lievelde - Op vrijdag 17 december 
a.s. ‘s middags om vier uur zal bur-
gemeester Henk Heijman van de ge-
meente Oost Gelre officieel het eerste 
exemplaar van het boek over 50 jaar 
Herberg Erve Kots in ontvangst ne-
men. Dat gebeurt in de Herberg aan 
de Eimersweg in Lievelde zelf. Het eer-
ste exemplaar zal aan burgemeester 
Heijman worden overhandigd door 
Ben Weenink, de huidige eigenaar en 
exploitant van het prachtige complex 
in Lievelde. Zijn vader en moeder - Ge-
rard en Marietje Weenink - begonnen 
in 1960 met de Herberg die als het 
ware is voortgekomen uit het Open-
luchtmuseum Erve Kots. Het boek, 
dat op verzoek van Ben Weenink door 
Ferry Broshuis is geschreven, geeft 
een fraai overzicht van de ontwikke-
lingen in de afgelopen 50 jaar, maar 
ook van het behoud van het eigene en 
het oorspronkelijke van de Herberg. 
De titel van het boek is: ‘Herberg van 
alle tijden’ en de vormgeving, druk en 
afwerking van het prachtige full co-
lour boek met harde kaft was in han-
den van Weevers Emaus Groenlo. Het 
boek is na vrijdag de 17e december 
verkrijgbaar bij de Herberg in Lievelde 
en bij de VVV kantoren in Groenlo en 
Lichtenvoorde.

Boek over 50 jaar Herberg Erve Kots Lievelde:

Eerste exemplaar voor 
burgemeester Heijman

De omslag van het boek

De expositie bestaat verder uit 25 
werken in acryl met de hoofdthe-
ma’s: bloemen, koeien en abstracte 
werken. Loop gerust even binnen op 

werkdagen om te genieten van de
kleurrijke expositie. Dit kan nog tot
en met 28 januari 2011. 
Zie ook www.galeriebronkhorst.nl

Ina Bijvank exposeert in Slingeland Doetinchem
Bonte kunstwerken

Doetinchem - Ina Bijvank exposeert met haar schilderijen in het Slin-
geland ziekenhuis in Doetinchem. In de Poligang is een deel van haar
werk, waaronder ‘bont’ te bewonderen.

Het kleurrijke ‘bont’ van Ina Bijvank.
De voorzitter van Buurtvereniging 
Velswijk Evenard Lieverdink heette 
alle aanwezigen welkom en in het 
bijzonder Henk Holtrigter van Regge-
fiber. Deze mocht het goede nieuws 
brengen en daarbij werd een drankje 
geserveerd om op het succes te proos-
ten. “Toen Gaston Wouters me zei, 
dat we in Velswijk moesten gaan voor 

glasvezel, had ik eerlijk gezegd niet 
gedacht dat we het zouden halen,” 
bekent Evenard. “Maar door de inzet 
van een aantal mensen is het toch ge-
lukt.” Valentijn van Rooden, Pieter de 
Groot en Evenard Lieverdink kregen 
een bloementje van Reggefiber aange-
boden voor hun inzet. Bryan Wolters 
van provider KickXL deed daar nog 

een dinerbon bij. Tevens verlootte hij 
een Amino. Jammer dat de winnaar 
niet in de zaal aanwezig was, maar 
deze krijgt de prijs thuisgebracht. 
Projectmanager van Reggefiber Jan-
roel Salomons was eveneens aanwe-
zig. Hij coördineert de bouw van het 
glasvezelnetwerk. Hij gaf aan dat als 
de planning goed verloopt, er in 2011 
na de bouwvak kan worden gestart 
met de werkzaamheden in Velswijk. 
Aanmelden kan nog steeds bij DPC 
Solutions aan de Markt 1 in Zelhem 
en Valentijn van Rooden aan de Pru-
nushof 80 te Velswijk.

Glasvezel in Velswijk? Ja!

Velswijk - Tijdens het Happy Hour op woensdag 1 december mocht 
projectleider van Reggefiber Henk Holtrigter het goede nieuws bren-
gen: “De teller staat nu op 70%, maar we hebben er alle vertrouwen in 
dat de 80% nog wordt gehaald. Dus we gaan ook in Velswijk glasvezel 
aanleggen!”

Bryan Wolters wordt geholpen met de trekking van de winnaar van de Amino.

Het zal weer een avond worden met 
veel koor-  maar zeker ook met sa-

menzang van de vele bekende liede-
ren. In elk geval zal het weer warm 
aanvoelen als ze dit samen mogen en 
kunnen doen. 
Men nodigt bij deze alle senioren van 
Wichmond, Vierakker en omgeving 
uit er samen een heel fijne Advents-
avond van te maken. Men begint om 
19.00 uur, natuurlijk weer in het Lud-
gerusgebouw.

Seniorensoos Wichmond/Vierakker
Wichmond - De winter staat voor 
de deur, de donkere dagen voor 
Kerst komen er al  weer aan. Men 
wil daarom op deze vrijdagavond, 
17 december, een beetje licht en 
warmte brengen door de beken-
de fijne Adventsviering.

SLIPPEN EN TESTEN
Speciaal voor de eindejaarsshow ligt 
er op vrijdag 17 december een mo-
biele slipbaan van 70 x 8 meter op 
het autoplein van Lenselink Zutphen. 

Hier kan elke liefhebber met rijbewijs 
het verschil tussen zomer- en winter-
banden testen. Autobedrijf Lenselink 
adviseert winterbanden te monteren 
zodra de ‘R’ in de maand zit. Naast 

de mobiele slipbaan laat Autobedrijf
Lenselink u ook graag de nieuwe mo-
dellen Mazda en Daihatsu zien. 

GEBRUIKTE AUTO’S
“Naast nieuwe modellen hebben we
ook mooie gebruikte auto’s staan”,
laat Lubert Lenselink weten. “Ook
daar hebben we geweldige acties
voor”. Deskundige medewerkers
staan u graag te woord!

Mobiele slipbaan op eindejaarsshow bij Autobedrijf Lenselink
Zutphen - Autobedrijf Lenselink pakt het weekend voor Kerst nog 
eens even goed uit. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 december organiseert 
het bedrijf de eindejaarsshow aan de Gelderhorst. Naast de presentatie 
van diverse nieuwe modellen Mazda en Daihatsu en een occasionactie, 
kan men autobanden testen op een mobiele slipbaan.



De twee looproutes van het evene-
ment, één voor kinderen en één voor 
volwassenen, worden volledig georga-
niseerd door de vrienden van Feltsigt: 
Linda, Marieke, Mieke, Ron, Ben en 
Marcel. Deze looproutes zijn al een 
aantal jaren onderdeel van Bekveld 
in het Licht en zijn altijd goed ont-
vangen door de vele bezoekers. Maar 
doordat Feltsigt dit al een aantal ja-
ren doet, sluipt er een soort van voor-
spelbaarheid in voor de deelnemende 
bezoekers. Hieraan is nu een einde 
gekomen, immers, nieuwe heren 
hangen nieuwe hekkens, nietwaar. 
De vrienden van Feltsigt hebben naast 
een aantal bestaande elementen ook 
nieuwe onderdelen toegevoegd aan 
de looproutes. Wat is er dan veran-
derd? Zonder al te veel te verklappen 
kan worden gezegd dat de route voor 
de volwassenen, ca. 2 kilometer lang, 
deels is aangepast, zodat men over 
erven van boerderijen, door tuinen, 
velden en bossen en langs een heuse 
verlichte stad komt. Ook als bezoeker 
is het goed de blik te verruimen om 

de mooie grote lichtobjecten, tot wel
10 meter hoog, die her en der in het
Bekveldse land staan opgesteld, te
aanschouwen. Het evenement heeft
niet voor niets de naam Bekveld in
het Licht. De kinderroute is aange-
vuld met een mooie binnenplaats
waar iets fijns gaat gebeuren. Beide
routes eindigen natuurlijk met het
kerstverhaal in de vorm van een open
lucht spel, met de herders, de wijzen
en een levende kerststal waar Maria
een verhaal vertelt. 
Iedereen die dit spektakel wil bele-
ven, is van harte welkom op 22 en 23
december bij kinderboerderij Feltsigt.
De beide routes zijn te lopen tussen
16.30 en 19.00 uur. Bekveld in het
Licht duurt in het totaal van 16.00
uur tot 22.00 uur. 
De Vrienden van Feltsigt kunnen nog
wel hulp gebruiken. Dus wie zin heeft
om mee te doen, kan zich aanmelden
bij kinderboerderij Feltsigt, www.felt-
sigt.nl of bel (0575) 462828. Tot ziens
op 22 of 23 december bij Bekveld in
het Licht.

Vrienden van Feltsigt organiseren looproutes
Bekveld - Kinderboerderij Feltsigt heeft dit seizoen een paar acties op-
gezet: ‘wordt ook sponsor’ en ‘vriendjes worden’. Deze laatste was een
succesvolle actie, die er toe heeft geleid dat de ‘Vrienden van Feltsigt’
een feit is geworden. Wat houdt ‘vriendjes worden’ nou eigenlijk in?
Vrienden repareren bijvoorbeeld de dierenverblijven, helpen met eve-
nementen, vermaken kinderen of organiseren zelfs dingen. Dit laatste
is het geval met het evenement Bekveld in het Licht.

De Vrienden van Feltsigt organiseren de looproutes van Bekveld in het Licht.

Na de goede start heeft Jazztime at 
the Keppel Castle nu dus haar hori-
zon verlegd. Met twee toonaangeven-
de West Europese festivals werden sa-
menwerking overeenkomsten aange-
gaan. Door deze samenwerking vist 
Jazztime ieder jaar uit een grote vijver 
met meer dan 300 bands en solisten 
uit het buitenland. Hierbij komt ui-
teraard ook de keuze welke gemaakt 
kan worden uit het Nederlandse aan-
bod. Een eerste samenwerking werd 
aangegaan met het Riverboat festival 
te Silkeborg Denemarken. Sinds 45 
jaar wordt dit festival georganiseerd 
en ieder jaar treden in de derde week 
van juni meer dan 70 bands en solis-
ten op. Het riverboat festival streeft 
de traditionele jazz na met in ieder 
jaar nieuwe verfrissende invalshoe-
ken. Bezoekers aantallen tijdens het 
festival zijn moeilijk in te schatten, 
daar het festival zich uitspreidt over 
de binnenstad van Silkeborg en meer-
dere boten. Honderdduizend bezoe-
kers lijkt een voorzichtige schatting. 
De tweede samenwerking is met het 
Holland Boogie Woogie Festival te 
Ermelo. Ieder jaar totaal uitverkocht 
met 800 bezoekers uit meerdere lan-
den. Het festival heeft een zeer hoog 
gehalte voor wat betreft de bands en 
solisten die er op treden. Uit vele lan-
den worden topsolisten ingevlogen. 
Jazztime at the Keppel Castle gaat 
hiervan optimaal profiteren, hetgeen 
op 26 juni 2011 al een daverende 
drie uur durende show gaat opleve-
ren. Het festival wordt georganiseerd 
door Martijn Schok met partner Gre-

ta Holtrop en Dick en Diana Doorn. 
Mede door de samenwerking met de 
festivals te Silkeborg en Ermelo is nu 
al besloten met het Jazztime at the 
Keppel Castle festival internationaal 
te gaan. De Line up voor 2011 laat dit 
voornemen duidelijk zien. De website 
is vanaf 1 januari a.s. in drie talen en 
de PR gaat zich uitstrekken tot Dene-
marken, Duitsland, België en de UK. 
Bij het begin van het festival te Kep-
pel op 1 augustus werd door de orga-
nisatie aangekondigd, dat er wereld 
toppers naar Keppel zullen komen. 
Wel die wereld toppers komen er: 
Vanuit Los Angelos vliegt jazzlegende 
Big Jay Mcneely in. Samen met twee 
andere sterren Mike Sanchez uit de 
United Kingdom en Joerg Hegemann 
uit Duitsland zal in samenwerking 
met de Martijn Schok Boogie en Blues 
band een show worden neer gezet, 
welke zo’n drie uur gaat duren. 

Uit Bratislava Slowakije komen de 
Bratislava Hot Serenaders, een orkest 
bestaande uit negentien dames en 
heren, die allen klassiek geschoold 
zijn en gedurende reeds twintig jaar 
de jaren 1900 tot 1950 laten herleven 
op een manier die alom respect af-
dwingt. Twee uur lang wanen de Se-
renaders u in een andere tijd. Vanaf 
het eerste nummer bent u ‘in love’ 
met de Bratislava Hot Serenaders. Ne-
derlands toptalent wordt verenigd in 
het kwintet Mix of Six. Drie jeugdige 
solisten met reeds een grote reputatie 
worden aangevuld met drie op leef-
tijd zijn heren, die ieder voor zich ei-

genlijk niet meer voorgesteld behoe-
ven te worden. Jazztime at the Keppel 
Castle is er trots op u voor te stellen: 
Mix of Six met de veertienjarigen Ste-
fan bos piano, Gideon Tazelaar saxo-
foon, Jules Monen drums en de reeds 
lang in de jazzwereld bekenden Ruud 
Ouwehand contrabas, Henk Sprenger 

gitaar en Michiel van Dijk saxofoon. 
Het festival op 26 juni wordt geopend 
door de OhnO band. Een veertienkop-
pige band, die een aanstekelijke show 
brengt met jazz en blues. De OhnO 
band is te bewonderen op grote in-
ternationale festivals en vertelde de 
organisatie van Jazztime at the Kep-

pel Castle, dat zij het een eer vinden
om in Keppel te mogen spelen. Het
hoofdprogramma van Jazztime at the
Keppel Castle wordt voor aanvang
en gedurende de pauzes aangevuld
met nog twee bands. De organisatie
onderhandelt nog over de verdere in-
vulling.

Jazztime at the Keppel Castle

Volgend jaar internationaal
Laag Keppel - Op 1 augustus hebben de initiatiefnemers van Erkelens & 
Schouten met veel succes de eerste editie van hun nieuwe jazz festival 
gepresenteerd. De uitgangspunten voor dit festival en de resultaten 
hebben Erkelens & Schouten besloten om komend jaar internationaal 
te gaan. Met een geweldige line-up hopen zij met de tweede editie van 
het festival (26 juni 2011) op nog meer landelijke en internationale 
aandacht en belangstelling. Jazztime at the Keppel Castle zou wel eens 
kunnen uitgroeien tot een top evenement in West-Europa.

Jazzlegende Big Jay Mcneely komt naar Laag-Keppel



www.weevers.nl

Iets te organiseren?

Uitnodigingen, entreekaarten, programmaboekjes, fl yers, posters, u kunt het 

zo gek niet bedenken of wij kunnen u helpen! 

drukkerij

WINTER-
BANDEN

TEGEN 
SCHERPE
PRIJZEN

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

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

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Wij zijn in verband met uitbreiding
van de werkzaamheden
per direct op zoek naar gemotiveerde:

Schoonmaak-
medewerk(st)ers
voor een school in Warnsveld

Wil je graag werken en ben je beschikbaar van:
maandag t/m vrijdag vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur

Vul dan een sollicitatieformulier in via onze website
http://www.vantongerenschoonmaak.nl
(bij vacatures) of
Bel tijdens kantooruren 055 - 5421280.

OPROEP AAN ALLE (OUD)LEDEN VAN 
VOLLEYBALVERENIGING DASH

Op zaterdag 14 mei vieren wij ons 
50-jarig bestaan. Hiervoor zijn wij op 
zoek naar adressen van oud-leden.

Ben jij oud-lid of weet je adressen van oud-leden geef dit dan door 
aan één van onderstaande personen.

Ben je nog in het bezit van oude foto’s die wij zouden kunnen gebrui-
ken voor een presentatie geef dit dan ook door!

Jubileumcommissie DASH:
Ansje Vrielink tel. 0575553589 / h.g.vrielink@zonnet.nl
Ellen van Batavia  06-10190969 / ellenv.batavia@hotmail.com
Tineke Elbrink  /  tineke@elbrink.info

Yvonne en Wilbert Grotenhuys

JOHOO

JOHOO

Dinsdag 21 december 2010 van 18.00 t/m 21.00 uur
 organiseert Super de Boer Yvonne en Wilbert  Grotenhuys
in Vorden weer het bekende

CHRISTMAS SHOPPING
In een prachtig aangeklede winkel hebben we voor u als klant weer veel 
extra Kerstsurprises, wat dacht u van:

10% korting op het gehele assortiment 
m.u.v. tabak,  geneesmiddelen, statiegeld en babyvoeding

 Kerstgevoel

dinsdag 21 december 2010 van 18.00 
t/m 21.00 uur.

JOHOO

JOHOO

JOHOO

JOHOO

Woensdag 22 december om 14.00 uur

Zoeken naar
Santa Paws

Een film over een puppie. 

Voor alle leeftijden.

In het Dorpscentrum

Entree € 3,50, incl. consumptie

Zie onze website:

www.Dorpscentrumvorden.nl

Wanneer?
De actie loopt van 15 november tot en met 11 december 2010.

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

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

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

Prijzenpot
Er gaan per week 2 hoofdprijzen vallen. Deze prijs bestaat uit een verrassingspakket 
t.w.v.  100,00! De buren met dezelfde postcode als de prijswinnaar vallen ook in 
de prijzen en ontvangen bloemen en een waardebon te besteden bij de deelnemende 
Vordense ondernemers.

De uitslag van elke trekking wordt wekelijks in het Contact bekend gemaakt.

De hoofdprijswinnaars krijgen persoonlijk een uitnodiging om samen met 
de buren de prijzen in ontvangst te nemen op de Kerstmarkt 

18 december om 13.00 uur.

Doe mee en 
WIN SAMEN 

MET JE BUREN!!!

“Win samen met je 
buren”
E i n d e j a a r s a c t i e  V o r d e n s e 
 Ondernemersvereniging 2010

Evenals de voorgaande jaren organiseert de V.O.V. 
ook dit jaar weer de bekende  Eindejaarsactie.

Deelnamelijst eindejaarsaktie 2010
Abn Amro Hotel Restaurant Bakker
Administratiekantoor Oudenampsen Hotel Restaurant Gravin v. Vorden
Ami kappers Kapsalon Marianne
Anthony’s Country Store Kettelerij Bloembinderij
Autobedrijf A. Klein Brinke B.V. Keurslagerij Vlogman
Autobedrijf Shell Groot Jebbink Ludgerusgebouw Vierakker -
Autobedrijf Robert Nijenhuis voor koffie, eethuis & zalenverhuur
Barends Administratie & Belastingen Meeks meubelen
Barendsen Fixet Mitra Slijterij Sander Pardijs
Bistro De Rotonde Notariskantoor Hulleman
Boerstoel Schildersbedrijf PraKtima 
Brasserie Lettink Profile Bleumink
Bruna Vorden Boek en Kantoor Rabobank 
Bulten Techniek Reiniers Groenten, Fruit & Traiteur
Cafe Feestzaal De Herberg Roosenstein Quality Wear
Chineesrestaurant Fan Sheng Sandberg Vaillant Advocaten
Da Vinci for Hair Schildersbedrijf Peters
De Vordense Tuin Siemerink Opticien Juwelier
Den 4 Akker te Vierakker Sueters speelgoed
Drukkerij Weevers Super de Boer Grotenhuys
Dutch PC Electronics Tiny Koning Travel Counselers
Echte Bakker Van Asselt Tuunte Fashion B.V.
Elanova Wijnhoeve Van Zeeburg, 
Etos Barendsen B.V.    Luimes & Lebbink Makelaars
Euro Planit B.V. Visser Mode
Fa. Martens Vordense Apotheek
Fashion Corner VVV Bronckhorst
Giesen Schoenmode Welkoop Vorden
Helmink B.V Weulen Kranenbarg en zn.
Hema warenhuis Wonenenwaarde, Fokelies Veenendaal
 Wijngoed Kranenburg

De uitslag van de vierde en laatste trekking

1. Hoofdprijswinnaar G. Martens,

 Het Molenblick 8, 7251 BR Vorden

 Mede-prijswinnaars Huisnr. 2 t/m 8

2. Hoofdprijswinnaar G. v.d. Gaats,

 Ludger 1, 7234 TC Wichmond

 Mede-prijswinnaars Huisnr. 1 t/m 31



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 50
van 13 t/m 18

december 2010.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN



Samen met ProWonen en Wansink exploitatie gaat 
de gemeente een haalbaarheidsonderzoek doen 

naar de herontwikkeling van het oude gemeente-
huis e.o. in Hengelo. Hiervoor tekenden de partijen 
vorige week een intentieverklaring. In oktober 2009 
is het masterplan Hengelo Centrum door de ge-
meenteraad vastgesteld. Uitgangspunt van het plan 
is het compacter maken van het centrumgebied en 
het vergroten van de leefbaarheid in het centrum. 

Het verplaatsen van de Albert Heijn supermarkt is 
hiervan een onderdeel. De partijen onderzoeken 
gezamenlijk op welke wijze de verplaatsing vorm 
kan krijgen en hoe de locaties op een goede wijze 
kunnen worden ingevuld. Ook wordt gekeken hoe 
de aangrenzende ruimten ingevuld kunnen worden. 

De gemeente verwacht dat in het voorjaar van 
2011 duidelijkheid is over de haalbaarheid van de 
ontwikkeling. Vervolgens vindt er een selectie van 
projectontwikkelaars plaats die het plan voor de 

locatie oude gemeentehuis verder uitwerken. 
Volgens planning kan de herontwikkeling rond 
2013 een feit zijn. 

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

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 5
Nr. 46, 14 december 2010 Werkzaamheden in centrum van Hengelo liggen tijdelijk stil

Door het winterse weer liggen de 
werkzaamheden in het centrum van 
Hengelo stil. Afgelopen week hebben 
wij de Ruurloseweg zodanig begaan-
baar gemaakt, dat de bewoners wel 
met de auto bij hun woning kunnen 
komen. Wij verwachten dat we dit 
jaar de werkzaamheden niet kunnen 
hervatten. Dit heeft uiteraard gevol-
gen voor de planning. Als het weer 
het toelaat, pakken we het werk 
weer op in januari. De volgorde van 
de werkzaamheden blijft hetzelfde. 

De aangepaste planning is als volgt. 
Als de weersomstandigheden slecht 
blijven en we daardoor de planning 
opnieuw moeten aanpassen, 
dan melden wij dat opnieuw.
• Ruurloseweg, week 51 (24 dec) 
• Kervelseweg, week 2 t/m 9 
 (3 jan - 4 maart) 

• Synagogestraat/parkeerplaats, 
week 51 t/m 5 (20 dec - 4 feb) 

• Bleekstraat, week 4 t/m 9 
 (24 jan - 25 feb) 

• Veemarkstraat, week 7 t/m 12 
 (14 feb - 25 mrt) 
• Raadhuisstraat, week 7 t/m 16 
 (14 feb - 22 apr) 

• Kerkstraat, week 17 t/m 25 
 (25 april - 24 juni) 
• Spalstraat, week 21 t/m 26 
 (23 mei - 1 juli)

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden in het centrum van Hengelo? 
Kom op een woensdagmiddag bij 
ons langs in de informatieruimte in 
het voormalige gemeentehuis. 
We zijn er op woensdagmiddagen 
van 15.30 tot 16.30 uur (met uit-
zondering van week 51, 52 en 1) 
om uw vragen te beantwoorden. 

U kunt ons ook bellen, 
tel. (0575) 75 02 50 of mailen: 
info@bronckhorst.nl 
(vermeld svp centrum Hengelo 
in het onderwerp van uw mail).

Sinds deze week verzorgt Arriva 
het busvervoer in de Achterhoek. 
De dienstverelning wordt uitgebreid. 
Zo gaat lijn 82 Zutphen - Baak - Steen-
deren - Doetinchem vaker rijden en 
krijgen de dorpen langs de buurtbus-
routes meer reismogelijkheden door 
de inzet van de belbus. Het nieuwe 
busboekje (incl. treintijden van 
Syntus) is te koop bij de bekende 
verkoopadressen (€ 2,50) of kijk voor 
uw reisinfo op www.arriva.nl.

Belangrijkste wijzigingen:
Lijn 51/83 Doetinchem - Hengelo - 
Vorden - Zutphen

• De ritten van lijn 83 rijden voortaan 
onder lijnnummer 51. Dit is duide-
lijker voor de reiziger: een door-
gaande buslijn heeft één lijnnum-
mer

• De dienstregeling is ongewijzigd
Lijn 82 Zutphen - Steenderen - 
Doetinchem
• Op maandag t/m vrijdag wordt het 

aantal ritten overdag uitgebreid, 
zodat een regelmatige uurdienst 
ontstaat

• In de avonduren op maandag t/m 
vrijdag en op zaterdag de gehele 
dag zijn er nu geen ritten. Dat wordt 
fors uitgebreid met:

-  op maandag t/m vrijdag een uur-
dienst ‘s avonds tot 23.00 uur

-  op zaterdag een uurdienst van 
08.00 tot 23.00 uur

-  de extra ritten worden uitgevoerd 
met een 8-persoonsbus

Lijn 83 Zutphen - Vorden
• Dit lijnnummer vervalt. De ritten 

van lijn 83 rijden voortaan onder 
lijnnummer 51

Buurtbuslijn 193 Zutphen - 
Wichmond - Vorden
Van deze buurtbuslijn blijft de dienst-
regeling ongewijzigd, maar wordt het 
aantal reismogelijkheden wel fors 
uitgebreid door de inzet van een bel-
bus. De belbus biedt alleen reismoge-
lijkheden op die momenten dat de 
buurtbus niet rijdt, dus s’avonds 
(tot 23.00 uur), zaterdags (van 08.00 - 
23.00 uur) en zondags (10.00 - 
23.00 uur). De belbus rijdt alleen 
als er reizigers zijn. Zijn er geen rit-
aanvragen, dan rijdt de belbus niet. 
Tot uiterlijk een uur voor vertrek kan 
de belbus worden gereserveerd. 
De belbus wordt gereden met een 
8-persoonsbus. 

We hebben hier alleen de belangrijk-
ste buslijnen door Bronckhorst 
genoemd. Er zijn er meer, ook hier-
voor kunnen wijzigingen gelden. 
Kijk op www.arriva.nl.

Nieuwe dienstregeling Arriva ingegaan

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente op 5 januari a.s. 
in het gemeentehuis in Hengelo 
huldigen we de kampioenen van 
2010. U kunt tot en met 24 decem-
ber a.s. een persoon of club 
aanmelden, die het afgelopen jaar 
op sportief of cultureel gebied 
kampioen geworden is. Een kam-
pioenen-aanmeldingsformulier 
kunt u online invullen en opsturen 
via www.bronckhorst.nl. 

Het formulier is ook verkrijgbaar 
bij de publieksbalie van het ge-
meentehuis. Het ingevulde formu-
lier met bijlagen kunt u opsturen 
naar de gemeente (geen postzegel 
nodig) of persoonlijk afgeven bij de 
publieksbalie.

Opgave kampioenen 
voor huldiging

Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling locatie oude gemeentehuis

Ondertekening intentieverklaring door gemeente, Wansink 
exploitatie en ProWonen. Op de foto staan wethouder Dorien 
Mulderije en de heer H. Wansink, directeur van Wansink ex-
ploitatie. De heer J. Stoel van Pro Wonen ontbreekt op de foto.

Oude gemeentehuis



Mantelzorg in Bronckhorst
Op deze gemeentepagina’s vindt 
u regelmatig een artikel over 
mantelzorg in Bronckhorst. Samen 
met verschillende organisaties 
zet de gemeente zich in om man-
telzorgers te ondersteunen bij de 
zorg die zij verlenen aan familie-
leden of vrienden. Zorg, die voor 
deze mensen zo enorm belangrijk 
is. De organisaties laten u in de 
artikelen graag zien met welke 
activiteiten zij iets voor u als 
mantelzorger kunnen betekenen. 

Verenigingsleven: Bied mantelzorgend clublid 
helpende hand en verdien 250 euro! 
Mantelzorgers zorgen voor familie-
leden of vrienden die zorg nodig 
hebben. Vaak krijgen ze daardoor 
zelf problemen: ze raken overbelast, 
worden ziek of verliezen contact 
met anderen. Veelal geven ze hun 
eigen pleziertjes als eerste op. Dan 
stoppen ze met de sportclub, de 
hobbyclub, met hun politieke en/of 
kerkelijke activiteiten.

Dit is het eerste signaal dat het een 
mantelzorger teveel wordt. Het ken-
niscentra voor de sociale sector 
Spectrum is een campagne gestart 
om verenigingen hiervan bewust te 
maken en hen te werven hier samen 
iets aan te doen. Om te voorkomen 
dat deze mensen overbelast raken 
en eenzaam worden en uw vereni-
gingslid te behouden. Helpt uw ver-
eniging mee? 
1. Samen met u ontwikkelt Spec-

trum campagnemateriaal voor 
uw eigen vereniging en voor 

 andere verenigingen die aan de 
slag willen voor mantelzorgers 

2. Als u actief met mantelzorgers 
aan de slag gaat, ontvangt u een 
pluim van 250 euro ter besteding 
voor de vereniging! 

Meer weten? Neem contact op met 
mevrouw M. Klein Kranenberg van 
Spectrum, via tel. (026) 384 63 23 
of e-mail: m.klein.kranenberg@
spectrum-gelderland.nl
 
Koorleden helpen 
“Karine is een alleenstaande moe-
der, die graag zingt en bij een koor 
zit. Op een dag gebeurt er iets vre-
selijks: haar 16-jarige zoon wordt 
aangereden. De diagnose was een 
dwarslaesie en een hersenbescha-
diging. Hij heeft veel zorg nodig. 
Karine besluit haar lidmaatschap 
op te zeggen. Haar koorvriendin-
nen accepteren dit niet en beden-
ken een oplossing: Voortaan past 
tijdens kooractiviteiten een partner 
van één van de koorleden op haar 
zoon, zodat Karine naar het koor 
kan.” 

De feestdagen staan voor de deur, 
een feest waarbij saamhorigheid en 
gezelligheid de boventoon voert. Wel-
licht bent u ook al bezig met de voor-
bereidingen hiervoor. Brandweer 
Achterhoek West wil u graag een 
paar tips geven om dit feest gezellig, 
maar ook (brand)veilig te vieren. 

Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk 
brandbaar is, is veel veiliger dan een 
natuurlijke kerstboom. Als u toch 
kiest voor een echte boom, zet deze 
dan in de verste hoek van de kamer 
(gezien vanaf de uitgang van uw ka-
mer). Zet de boom dus niet in de loop- 
of vluchtroute. Zo voorkomt u dat u bij 
een calamiteit ingesloten raakt. Zorg 
er voor dat de boom goed stevig staat 
en niet gemakkelijk omvergelopen 
kan worden. Zet de boom ook niet te 
dicht bij de gordijnen of andere ge-
makkelijk brandbare materialen. Om 
te zorgen dat de boom minder brand-
baar is, moet de boom vocht vast 
kunnen houden. Kijk bij de koop of er 
geen groene naalden uitvallen. Dit 
test u  door de boom een paar keer op 
de grond te tikken. Zaag 3 centimeter 
van de stam af en plaats de boom in 
een houder waarin deze 5 centimeter 
onder water kan staan. Vul het reser-
voir dagelijks bij met water. Een 
kerstboom met kluit kan natuurlijk 
ook, mits deze voldoende water kan 
opnemen en ook dagelijks voldoende 
water krijgt. In een verwarmde ruim-
te kan een boom drie weken het vocht 
vasthouden. Koop een boom die niet 
te groot is voor uw kamer en gebruik 
nooit echte kaarsjes in de boom, dit is 
brandgevaarlijk.

Feestversiering
Versiering om alles gezellig en fees-
telijk aan te kleden voor deze periode 
hoort erbij. Onveilig gebruik van 
(brandgevaarlijke) versiering kan 
echter tot catastrofes leiden. Slin-
gers, textiel, vlaggetjes en andere 
versieringen zijn bepalend voor de 

snelheid waarmee 
een brand om zich 
heen grijpt. Moeilijk 
brandbaar versie-
ringsmateriaal be-
perkt de risico’s bij 
brand. Het is ver-
krijgbaar in de regu-
liere handel. Vraag 
er om! Op de verpak-
king kunt u zien of de 
versiering brandvei-
lig is. Hang versie-
ringen langs en aan 
de plafonds zo op dat 
niemand er tegenaan 
kan lopen. Zorg er 
ook voor dat versie-
ringen niet in aanra-
king komen met ver-
lichting en apparaten 
die warm worden. 
Hang de versiering 
op met ijzerdraad, 
dan valt het bij brand 
niet snel naar bene-
den. Gebruik geen 
natuurlijk dennen-
groen. Dit is brand-
baar.

Verlichting
Gebruik goedgekeurde elektrische 
verlichting, bijvoorbeeld met een 
KEMA-keur. Controleer voor het ge-
bruik of de bedrading niet is bescha-
digd. Gebruik een gaaf en goed pas-
send verlengsnoer en leg dat zo neer 
dat niemand erover kan struikelen. 
Plak bekabeling die over de vloer 
loopt met stevige tape goed vast. Rol 
kabelhaspels helemaal af. Deze wor-
den anders warm, waardoor brand 
kan ontstaan. Verleng een verleng-
snoer nooit met een ander verleng-
snoer. Let erop dat verlichting die 
warm wordt niet dichtbij licht ont-
vlambare materialen wordt gebruikt. 
Schakel de verlichting uit als u weg-
gaat of gaat slapen.

Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op 
een vlakke ondergrond. Gebruik geen 
houders van plastic, hout of ander 
makkelijk brandbaar materiaal. Zet 
kaarsen niet te dicht bij een warmte-
bron, zoals de vensterbank. Door 
warmte kunnen kaarsen week wor-
den en ombuigen. Zet kaarsen ook 
niet dicht bij andere brandbare mate-
rialen, zoals de gordijnen. Zorg dat 
kaarsen buiten bereik van kinderen 
en huisdieren blijven en laat ze nooit 
alleen met brandende kaarsen, ook 
niet voor een paar minuten. De kaar-
sen in kerststukjes kunt u beter niet 
aansteken. Doet u het toch, laat de 
kaarsen dan niet te ver opbranden en 
zet het kerststukje in het zicht. 

Fonduen en gourmetten
Zorg dat het fondue- of gourmetstel 
tijdens gebruik op een niet brandbaar 
onderblad met opstaande randen 
staat. Zo wordt de tafel niet te heet en 
vangt u gemorste olie op. Gebruikt u 
spiritus? Vul dan nooit de brander in 
de nabijheid van vuur. Vul de brander 
pas als deze helemaal is afgekoeld 
en doe dit niet op de tafel. Denk er 
aan dat een spiritusvlam nagenoeg 
onzichtbaar is; hij kan nog volop 
branden terwijl u denkt dat hij uit is. 
Nog beter is het om een veiliger gel-
brander te gebruiker. Net als bij 
gewoon koken kan bij fonduen de 
vlam in de pan slaan. Leg daarom een 
passend deksel in de buurt om snel te 
kunnen reageren. Een branddeken is 
een goed alternatief als u geen dek-
sel heeft. Zet een elektrisch fondue-
stel zo dicht mogelijk bij het stopcon-
tact. Dan kan niemand over het snoer 
struikelen en het fonduestel mee-
sleuren. Reik nooit over een fondue- 
of gourmetstel heen om iets te pak-
ken. Als er iets misgaat, loopt u een 
groot risico op brandwonden. Gebruik 
geen pannen van aardewerk om te 
fonduen. Die zijn niet bestand tegen 
de hoge temperatuur. Houd kleine 
kinderen weg bij een fondue- of 
gourmetstel.

Nog meer tips van de brandweer 
over onder andere brandveilige 
versiering vindt u op 
www.brandweerbronckhorst.nl.

Veilige Feestdagen

In 2011 wordt de kerstboominzamelingsactie weer 
gecombineerd met een vuurwerkafval- inzameling. 
Ook dit jaar vragen wij weer de medewerking van de 
schoolkinderen in Bronckhorst. Jullie ontvangen € 0,50 
per ingeleverde kerstboom. Ook voor elke volle zak 
vuurwerkafval, die ingeleverd wordt, ontvang je € 0,50. 
De speciale vuurwerkafvalzakken zijn dit jaar weer te krij-
gen bij de basisscholen en de vuurwerkverkooppunten.

Op 5 januari a.s. kunnen de schoolkinderen tussen 
13.30 en 15.30 uur de kerstbomen en de zakken vuurwerk-
afval brengen naar:
Baak : speelplaats Bobbinkstraat
Halle : speelplaats Abbinkskamp
Hengelo : parkeerplaats oude gemeentehuis   
  Raadhuisstraat/Schoolstraat
Hoog-Keppel : zwembad Hessenhal, Monumentenweg
Hummelo : parkeerplaats, Dorpsstraat 1
Keijenborg : parkeerplaats tegenover kerk, Pastoor  
  Thuisstraat
Steenderen : Burgemeester Buddinghplein
Toldijk : nabij speeltuin, Russerweg
Velswijk : speelplaats de Boomgaard

Voor-Drempt : parkeerplaats Dorpshuis, Kerkstraat 86
Vorden : gemeentewerf, Het Hoge 65A
Wichmond : evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem : stationsplein en gemeentewerf 
  Kampweg 2

Door de grootte van de gemeente kunnen wij niet voor-
komen dat in sommige gevallen de afstand die de 
schoolkinderen moeten aflegggen groot is. Wellicht zijn 
in deze situatie ouders bereid hun kinderen te helpen.

Kerstboom- en vuurwerkafvalinzameling op 5 januari 2011
Jeugd van Bronckhorst: kom helpen en verdien een extra zakcentje!

Onze gemeente gaat meewerken aan 
de invoering van Burgernet in de poli-
tieregio Noord & Oost Gelderland. 
Burgernet vervangt SMS Alert. Bur-
gernet is net als SMS Alert een sa-
menwerking tussen burgers, ge-
meente en politie om de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving te bevor-
deren, maar biedt meer mogelijkhe-
den dan SMS Alert. Burgernet maakt 
gebruik van een telefonisch netwerk 

van inwoners en medewerkers van 
bedrijven uit de gemeente. De centra-
list van de meldkamer van de politie 
start, na een melding van bijvoor-
beeld een inbraak of een vermist 
kind, een burgernetactie op. Dit ge-
beurt op basis van een goed signale-
ment. De burgernetdeelnemers krij-
gen een ingesproken bericht via de 
(mobiele) telefoon of een tekstbericht 
per SMS met het verzoek uit te kijken 
naar een duidelijk omschreven per-
soon of voertuig. Met Burgernet zijn 
ook meldingen of waarschuwingen 
via e-mail mogelijk. De invoering in 
Bronckhorst gebeurt in februari 
2011. U hoort hierover later meer. 
Burgernet wordt uiteindelijk in heel 
Nederland ingevoerd. Van november 
2008 t/m mei 2009 heeft een proef 
met Burgernet gedraaid in negen 
gemeenten en vijf politieregio’s. 
Deze verliep succesvol. 

Burgernet in Bronckhorst

De jongeren ontmoetingsplek aan 
de Bleijke in Hengelo (Gld) is door 
vandalisme in zeer slechte staat. 
Hierdoor is de JOP onveilig gewor-

den en wij hebben besloten het 
huisje aan het eind van deze week 
verwijderen. Er komt geen nieuwe 
JOP.

Jongeren ontmoetingsplek (JOP) 
in Hengelo wordt verwijderd



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

De feestdagen zijn weer in aantocht. 
Veel kinderen drinken tijdens de jaar-
wisseling (voor het eerst) alcohol. 

Dit komt omdat veel ouders denken: 
‘ach, het is maar één keer feest, één 
glaasje kan toch geen kwaad?’ Uit on-
derzoek blijkt dat kinderen later star-
ten met alcohol drinken als ouders 
dit verbieden. Als u alcohol tijdens de 
feestdagen wel toestaat, geeft u het 
signaal af dat alcohol nou eenmaal bij 
feesten hoort. Het is belangrijk om 
ook tijdens feesten en vakanties con-
sequent te blijven en ‘nee’ te zeggen 
als uw kind alcohol wil drinken.

Voorkom rottigheid op straat! 
Ook als uw zoon of dochter al wel al-
cohol drinkt, is het belangrijk om met 
oud en nieuw regels mee te geven 
over alcoholgebruik. De hersenen zijn 
tot het 23e jaar nog niet volledig ont-
wikkeld en alcohol verstoort deze 
ontwikkeling. Daarom is het advies 
dat jongeren zo lang mogelijk geen 
alcohol drinken (ook al mogen ze vol-
gens de wet wel alcohol kopen vanaf 
hun 16e). Drinken ze toch, dan zouden 
ze zo min mogelijk moeten drinken.

Minder drinken tijdens de feestdagen 
is niet alleen gezonder, maar ver-

groot ook de veiligheid op straat. Voor 
veel mensen is de jaarwisseling een 
moment van ontlading. Vooral jonge-
ren ervaren oud en nieuw als een re-
den om uitbundig te feesten. De 
feestvreugde kan echter gemakkelijk 
omslaan. Alcohol versterkt dit: jonge-
ren vatten situaties sneller verkeerd 
op en hun grenzen en remmingen 
vallen weg. De jaarwisseling wordt 
daardoor ook ontsierd door ernstige 
overlast, geweld en vernielingen. Tij-
dens de jaarwisseling 2009-2010 zijn 
in Nederland 4.329 incidenten geregi-
streerd die veelal onder invloed van 
alcohol plaatsvonden. Ook incidenten 
tegen ambulance- en politieperso-
neel namen met 25% toe. In zieken-
huizen werden vorig jaar 500 kinde-
ren opgenomen met een alcoholver-
giftiging en dat aantal blijft fors 
groeien. Alle reden dus om overmatig 
alcoholgebruik (van uw kind) te voor-
komen, ook tijdens de jaarwisseling.

Wilt u meer weten en tips over alco-
hol in de opvoeding? Ga naar www.
uwkindenalcohol.nl. Dit is een artikel 
in het kader van het project ‘Alcohol-
matiging Jeugd in de Achterhoek’, 
dat o.a. de Achterhoekse gemeenten 
(waaronder Bronckhorst), politie, 
justitie, IrisZorg en GGD Gelre-IJssel 
hebben opgepakt. 

Wilt u reageren, mail dan naar 
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.

Alcohol tijdens de jaarwisseling?
wij onze dienstverlening vergemak-
kelijkt hebben? Onder andere de 
bouw-, sloop- en kapvergunning zijn 
onlangs samengegaan in de nieuwe 
omgevingsvergunning. Een vergun-
ning die u volledig digitaal kunt re-

gelen, via www.omgevingsloket.nl. 
Wilt u liever met ons in gesprek over 
bijvoorbeeld uw verbouwplannen? 
Dat kan natuurlijk ook. Maak hier-
voor een afspraak via ons centrale 
telefoonummer (0575) 75 02 50.

Wist u dat…..

Doe de vergunningcheck 
op

www.omgevingsloket.nl

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, parkeerplaats achter café Herfkens, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op 

dinsdagen, 1 januari t/m 31 december 2011, vishandel Hengel
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de opendagen van ROC 

Aventus, 31 januari t/m 6 februari 2011, Hoffman outdoor media
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclame voor concerten, twee weken voor het concert op 
 6 februari in Zevenaar en twee weken voor het concert op 20 maart 2011 in Zutphen, Herman 
 Engelbertinck und seine Egerländer Musikant
• Halle, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op woensdagmorgen, 1 januari t/m 
 31 december 2011, vishandel Hengel
• Hengelo (Gld), parkeerplaats tussen Raadhuisstraat 51 en 61, standplaats voor de verkoop van vis, 

wekelijks op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen, 1 januari t/m 31 december 2011, vishandel Hengel
• Keijenborg, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op donderdagen, 1 januari t/m 
 31 december 2011, vishandel Hengel
• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op dinsdagen, 
 1 januari t/m 31 december 2011, vishandel Hengel
• Steenderen, oliebollenparty, afsluiten van Prins Bernhardlaan, tussen de Begoniastraat en 
 de Daliastraat, van 29 december 12.00 uur tot 31 december 2010 15.00 uur, W.A.M. Rutjes
• Toldijk, parkeerplaats bij de Welkoop, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op vrijdagen, 

1 januari t/m 31 december 2011, vishandel Hengel
• Voormalige gemeente Vorden, op grond van art. 5 van de Verordening Winkeltijden gemeente 

Bronckhorst 2 januari, 30 januari, 13 maart, 27 maart, 25 april, 5 juni, 13 juni, 11 september, 
 23 oktober, 6 november, 11 december en 26 december 2011 aan te wijzen als koopzondagen, 

Vordense ondernemers vereniging
• Wichmond, parkeerplaats voor pand Dorpsstraat 22, standplaats voor de verkoop van vis, 
 wekelijks op dinsdagmiddagen, 1 januari t/m 31 december 2011, vishandel Hengel
• Zelhem, Markt tegenover Aldi, standplaats voor de verkoop van vis, wekelijks op dinsdagen, 
 1 januari t/m 31 december 2011, vishandel Hengel

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 gemeente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 2 december 2010:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 93, slopen en bouwen loods
Ontvangen op 3 december 2010: 
• Vierakker, IJselweg 13, verbouwen woning/winkel tot woning
• Vorden, de Laegte 7, vergroten woning
• Vorden, Raadhuisstraat 1, verwijderen asbesthoudende materialen
Ontvangen op 6 december 2010: 
• Vorden, Wildenborchseweg 11, plaatsen zonnecollectoren
Ontvangen op 7 december 2010:
• Hummelo, Zelhemseweg 37, saneren asbestpijp in schoorsteen
• Steenderen, Emmerweg 12, ophogen grond
• Vorden, Zutphenseweg 29, wijzigen gevel
• Zelhem, Lisweg 2, het kappen van één eik (zie tevens verleende vergunning)
Ontvangen op 8 december 2010: 
• Drempt, Zomerweg 26, verwijderen asbest 
• Hummelo, bouwen woning en schuur
• Vorden, Deldensebroekweg 1, kappen 2 robinia’s

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 6 december 2010:
• Vorden, terrein van S.V. Ratti, carnaval Kranenburg, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 4 t/m 
 6 maart 2011, stichting Kranenburgs carnaval
• Steenderen, ontheffing art. 6 Verordening Winkeltijdenwet gemeente Bronckhorst, 12 december 2010,

autobedrijf Aal 
Afgegeven op 8 december 2010:
• Bronkhorst, kerstfair, 18 en 19 december 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, ondernemersgilde Bronkhorst

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 7 december 2010:
• Hummelo, Hessenweg 13, veranderen/vergroten woning, verleend met toepassing van artikel 50 

lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recontructieplan Achterhoek en Liemers
• Wichmond, Lankhorsterstraat 19, vergroten schuur
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 8, vergroten woning 

Gemeentelijke monumentenvergunning
Verzonden op 10 december 2010:
• Hoog-Keppel, Slondeweg 1, voor de verbouw van een boerderij

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 3 december 2010:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 64, kappen kastanjeboom
• Vorden, de Steege 47-Z, plaatsen telecombehuizing ten behoeve van glasvezelnetwerk  
Verzonden op 6 december 2010: 
• Vorden, de Decanije 6, kappen zomerlinde
• Vorden, het Jebbink 5, kappen acacia 
Verzonden op 7 december 2010:
• Steenderen, Wehmestraat 1, slopen schuurtje
• Vorden, Zutphenseweg 42, kappen beuk
• Zelhem, Lisweg 2, het kappen van één eik (zie tevens ontvangen vergunning)
Verzonden op 8 december 2010: 
• Gemeente Bronckhorst, voor het vellen van diverse dode en/of gevaarlijk staande bomen buiten 

de bebouwde kom. De desbetreffende bomen zijn gemerkt met rode verf. Een overzicht van de 
 te vellen en her te planten bomen kunt u op de volgende manieren inzien:
 - op papier tijdens tijdens openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis
 - via www.bronckhorst.nl → Actueel → Actuele informatie → Gemeentepagina’s
• Vorden, Almenseweg nabij nr. 48, kappen 1 eik
• Vorden, Dokter C. Lulofsweg, kappen van bomen
• Vorden, Hamelandweg, kappen 1 berk en 1 esdoorn
Verzonden op 9 december 2010:
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 35, slopen schuur
• Hummelo, Keppelseweg 21B, slopen garage en carport, komt asbesthoudend afval vrij
• Keijenborg, Hengelosestraat 24, kappen boom
• Vorden, Bergkappeweg 6, kappen sparren
• Vorden, Schimmeldijk 1, kappen 2 beuken

Kapvergunningen
• Halle, Halle-Nijmanweg 28, 1 linde, geen herplant
• Zelhem, De Maccabae 13, 1 eik, herplant: nader te bepalen soort

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Bronkhorst (stadje), tijdens de kerstfair op 18 en 19 december 2010 gelden van 10.00 tot 18.00 uur 

de volgende verkeersmaatregelen:

Verleende vergunningen

De garage van mevrouw De Vries
Mevrouw De Vries wil van haar schuur een garage 
maken. Eerder had ze hier een inritvergunning, 
een sloopvergunning, een bouwvergunning en 
wellicht nog een kapvergunning voor nodig. 

Nu kan zij volstaan met één vergunning: de omge-
vingsvergunning. Via www.omgevingsloket.nl 
kan zij haar vergunningaanvraag indienen. Hier 
kan zij met de vergunningcheck eerst achterhalen 
of ze vergunnings-plichtig is en zo ja, welke infor-
matie ze moet aanleveren. Deze informatie, bij-
voorbeeld een bouwtekening kan zij gelijk digitaal 
inleveren. Alles vanaf huis of bedrijf, dag en 
nacht.

Na het digitaal inleveren hoort mevrouw De Vries welke kosten eraan 
verbonden zijn, welke procedure gevolgd wordt en wanneer uiterlijk besluit-
vorming plaatsvindt. Zo weet ze precies waar ze aan toe is. 



Openbare bekendmakingen - vervolg

- de Bovenstraat en de Onderstraat, tussen de Molenstraat en de Bovenstraat, zijn afgesloten van 
wegen voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

-  op de Onderstraat, tussen Molenstraat en Dr. A. Ariënsstraat, Molenstraat, Veerweg en de 
 Bakerwaardseweg geldt een stopverbod aan beide zijden van de weg
-  voor het doorgaande verkeer vanaf de Veerweg richting Steenderen/Baak wordt een omleidings-

route ingesteld via de Bakerwaardseweg, Dr. A. Ariënsstraat en de L. Dolfingweg richting 
Steenderen/Baak

-  voor het doorgaande verkeer vanuit Steenderen richting Veerweg komt een omleidingsroute 
via de Dr. A. Ariënsstraat, L. Dolfingweg, Dr. A. Ariënsstraat en de Bakerwaardseweg

-  voor het doorgaande verkeer vanuit Baak richting Veerweg geldt een omleidingsroute via de 
 L. Dolfingweg, Dr. A. Ariënsstraat en de Bakerwaardseweg

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Oldenoord, tussen de Breide en de Garde, van 18 juni 10.00 uur 
tot 19 juni 2011 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de Batavierenrace op 7 mei 2011 is van 8.00 uur tot 10.45 uur de Wolfersveenweg, 
tussen de Kuiperstraat en de Hobelmansdijk, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten 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). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplan-
nen) en bouwvergunningen geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met 
de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Recht-
bank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een 
voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omge-
vingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een 
bouwwerk) en kapvergunningen  geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn ver-
gunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot de werkzaamheden. In deze gevallen 
hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. 
Wilt u meer weten over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u 
contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 9 december 2010:
• Zelhem, Aaltenseweg 9, vergroten werktuigenberging, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3 

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Achterhoek en Liemers
  
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector 
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Mogelijkheden voor beroep:
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 handteke-
ning. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen van 
een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het 
griffierecht van de gemeente terug.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Keijenborg dorp; St. Janstraat 69 Keijenborg 
(de Eikeboom)’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Keijenborg dorp; St. Janstraat 69 Keijenborg (de Eikeboom)’ en de 
daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16 december 2010 t/m 26 januari 2011 voor een 
ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op sloop van de bestaande bebouwing en realisatie van drie vrijstaande 
woningen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00941-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00941-/NL.IMRO.1876.BP00941-ON01

• via www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Hazenhutweg 1 Hengelo’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Hazenhutweg 1 Hengelo’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 16 december 2010 t/m 26 januari 2011 voor een ieder ter inzage.

Bestemmingsplannen

Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van sport en recreatie(manege) naar wonen. De bouw van 
een vrijstaande woning wordt mogelijk gemaakt in ruil voor de sloop van voormalige bedrijfsbebouwing.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00943-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00943-/NL.IMRO.1876.BP00943-ON01

• via www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Boshuisweg 8/
Koekoekstraat 10/ Stellingweg 2’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 25 november 2010 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2009; Boshuisweg 8/ Koekoekstraat 10/ Stellingweg 2’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan 
zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betreffen het volgende: 
in de regels is voor Boshuisweg 8 de maximale oppervlakte per functie nader omschreven. 
Het bestemmingsplan ligt van 16 december 2010 t/m 26 januari 2011 voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op:
• Vierakker, Boshuisweg 8, het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar bedrijf (recreatie 

en kinderopvang)
• Vierakker, Koekoekstraat 10, het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar wonen
• Hengelo (Gld), Stellingweg 2, het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar bedrijf (bedrijfs-

verzamelgebouw voor aan de landbouw verwante bedrijven)

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00913-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00913-/NL.IMRO.1876.BP00913-VG01

• via www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-Gravenhage. 
Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Kuilenburgerstraat 4 
Steenderen’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Kuilenburgerstraat 4 Steenderen’ is onherroepelijk 
geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. 

Het plan heeft betrekking op de vergroting van het agrarisch bouwperceel naar bijna 4 hectare ten 
behoeve van de uitbreiding van de melkrundveehouderij.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00847-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00847-/NL.IMRO.1876.BP00847-OH01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis

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

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Keijenborgseweg 2, vergroten kweekkas, ontheffing omdat het bouwplan voor een deel 

buiten het bouwblok ligt, geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem herziening 2-1988’  

De bouwplannen liggen van 16 december 2010 t/m 26 januari 2011 tijdens de openingstijden voor 
belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in gemeentehuis. 
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak 
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op 
www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan 
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Vanaf 9.30 kunt u ze verwachten. Er 
zijn mooie prijzen te winnen. 

U kunt direct zien of u een prijs ge-
wonnen heeft.

Kerstverloting Pax
Hengelo - Op zaterdag 18 decem-
ber gaan de meisjes en jongens 
van Pax weer door het dorp Hen-
gelo voor de jaarlijkse Kerstver-
loting.

Weekmarkt Hengelo
Hengelo - Op de weekmarkten van 
vrijdagmiddag 17 en 24 december 
gaat de Marktvereniging Hengelo 
chocolademelk en gluhwein uit-

delen onder de bezoekers van de 
markt. De sfeer wordt verhoogd 
met kerstdennen, vuurkorven en 
dergelijke.
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Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

Wilhelminaweg 26a, 6951 BP Dieren. Tel. 06-14993741

Een collectie
afgestemd op ...

... de mooiste tijd 
van het jaar!!

EINDEJAARSSHOW BIJ HERWERS

OCCASSIONACTIES
• 0% rente actie
• Straatje Oudejaarsloten cadeau*
• Kortingen tot € 2.000,-

* Geldig bij transacties vanaf € 5.000,-

RENAULT HERWERS HENGELO Gld.
WWW.HERWERS.NL

RENAULT
TWINGO

TOYOTA
AYGO

PEUGEOT
107

CITROËN
C1

FORD
KA

FIAT
PANDA

Airconditioning � � � � � �
Radio/CD-speler � � � � � �
Ramen voor elektrisch bedienbaar � � � � � �
Centrale vergrendeling met 

afstandsbediening � � � � � �
Elektrisch verstelbare buitenspiegels � � � � � �
Hoofdsteunen achter � � � � � �
Toerenteller � � � � � �
Achterspoiler � � � � � �
Extra getinte zĳ ruiten achter � � � � � �

14%
BIJTELLING

BPM
VRIJ

GÉÉN 
WEGEN
BELASTING

HERWERS EINDEJAARSHOW VAN 17 TOT 31 DECEMBER 2010
PROFITEER VAN AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN! GRAAG TOT ZIENS

Bron: prijslijsten van de genoemde modellen en JATO dynamics. Peildatum: 18 november 2010. Aflopend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). 

Financieringsaanbod alleen geldig op nieuwe Renault personenauto orders van particulieren tussen 13-12-2010 en 03-01-2011. Effectieve rente op jaarbasis 0%, maximaal te financieren bedrag €10.000 (Twingo €5.000), looptijd tussen de 12 en 36 maanden. Renault Financial Services 

behoudt zich het recht voor de actie op elk moment zonder opgave van reden te wijzigen of te beëindigen. Effectieve rente op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikbaar op www.rfs.nl. 

Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Prijs-, druk- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn inclusief BTW en BPM, exclusief verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Vraag naar de exacte 

actievoorwaarden in onze showroom.

Min./max. verbruik: 4,0 - 7,8 l/100 km. resp. 25 - 12,8 km/ l. CO
2
: 106 - 179 g/km.

HERWERS     WWW.HERWERS.NL
DOETINCHEM  NIJVERHEIDSWEG 21  TEL. (0314) 32 72 02

HENGELO GLD  KRUISBERGSEWEG 8  TEL. (0575) 46 22 44

NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102 TEL. (0545) 28 00 00

ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2  TEL. (0316) 52 35 23

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Compleet in infrarood & saunacabines

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de vele mogelijkheden

Nu 25% korting op de infrarood & saunacabines !

Vraag n

Maatwerk
voor optimaal 

genot Badkamer en /of toilet
laten renoveren! Profiteer nu!

Geen 19% btw op 
arbeid maar 6%
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De Opel Agila Edition.

Gecombineerd brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 11,3 – 3,6; kms/liter: 
8,8 – 27,8; CO2 gr/km: 265 – 94. Aanbieding geldt op de Agila Edition uit voorraad. Verkoopprijs 
incl. btw, bpm enenergielabelverrekening, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. 
Wijzigingen voorbehouden.
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Niet eerder was het zo bereikbaar om in een 
compleet uitgeruste auto te rijden. De 
flexibele en stijlvolle Opel Agila Edition is nu 
standaard voorzien van vele luxe extra’s. 
Bovendien bieden wij u deze maand een 
gratis Style pakket t.w.v. € 495,-. Kom snel naar 
onze showroom voor een proefrit.

De Opel Agila is er al vanaf € 9.995,-.

EINDEJAARSSHOW BIJ HERWERS

OCCASSIONACTIES
• 0% rente actie
• Straatje Oudejaarsloten cadeau*
• Kortingen tot € 2.000,-

* Geldig bij transacties vanaf € 5.000,-

RENAULT HERWERS HENGELO Gld.
WWW.HERWERS.NL

Onze 
wintercollectie 

zal u doen 
smelten!

Lekker warm erop uit!

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Kado tip!!!! Streek-Kerstpakket

Volop zo vers van ‘t land Boerenkool
Aardappelen van de klei v.a. 10 kilo 3.50
Mooie Rode Goudrenette 3 kilo 1.99

Sappige navel sinaasappelen 10 voor 1.99
Heerlijke pure appelsap

saptap 5 liter nu 6.00
Kado tip!!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!!

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
 Varsselseweg 55
 7255 NR Veldhoek
 Tel. (0573) 461061

info@sportherberg-develdhoek.nl • www.sportherberg-develdhoek.nl

Huisgemaakte salades en 
 tapasschotels voor de feestdagen!

 
Rundvleessalade € 6,25 p.p.

Vissalade € 7,50 p.p.
Tapasschotel € 15,– per schotel

Graag uw bestelling doorgeven voor 21 december

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar
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Voor de kinderen is er een speciale 
route die begint met een huifkartocht 
in het donker en een vervolg krijgt 
langs een uitgezette route van licht-
jes. Aan het einde komen beide loop-
route’s bij elkaar om al lopende het 
kerstverhaal te zien in openluchtspel 
vorm. Dus met herders, de wijzen en 
als laatste een levende kerststal met 
Jozef en Maria. De 2 looproutes wor-
den geheel verzorgd door de Vrien-
den van Feltsigt. Tot 19.00 uur kan er 
gestart worden met beide looproutes. 
Heeft men na de kerst looproute trek 
gekregen dan is er volop gelegenheid 
om wat te eten en/of te drinken, zo-
wel warm als koud, met of zonder 
alcohol. De zitgelegenheden grenzen 
aan de kerstmarkt waar vele uiteen-
lopende producten en diensten wor-
den aangeboden. Zo zijn er onder an-
dere vele streekproducten zoals vlees, 
groenten, bloemen, fruit en wijn. 
Sommige stands hebben leuke de-
monstraties in de vorm van stoelen-
matten, vilten en breiwerken. Voor 
de kinderen is er onder andere een 
uitleg over het maken van honing 
en zijn er vele leuke kleine hebbe-
dingetjes te koop. Als laatste is er een 
complete cosmetica hoek ingericht 
met een kapsalon, parfum, kleding, 
make-up en sieraden. 
De gehele kerstmarkt is overdekt en 
verwarmd en grenst aan de ruimte 
waar de dieren van de kinderboerderij 
verblijven zodat deze ook ruimhartig 

kunnen worden bezocht en geknuf-
feld. Het mini theater wordt geopend
om ongeveer 18.30 uur voor meerder
optredens op beide dagen. Op het pro-
gramma staat een modeshow door
verschillende modellen die bij eerder
genoemde cosmetica hoek een make-
over hebben ondergaan. 
Op het gebied van muziek zal de Bek-
veld Band zich voor de derde keer in
successie van zich laten horen. De
Bekveld band is een gelegenheids
band met muzikanten uit Bekveld
die regionale, landelijke en Europese
bekendheid genieten. Deze act is al-
leen hier te zien. Wie het mist kan
niet anders dan een jaar wachten. 
Het voorprogramma wordt verzorgd
door Basisschool De Woordhof uit
Hummelo. Uit de leerlingen van
groep 5 t/m 8 is een kinderkoor ge-
formeerd die uiteenlopend reper-
toire ten gehore zal brengen. Dit zal
het kinderen voor kinderen afdeling
Bronckhorst gevoel geven. 
Het evenement duurt tot 22.00 uur
en het tijdschema van het minithe-
ater zal te zijner tijd te zien zijn op
www.feltsigt.nl. 
De entree bedraagt 3 euro per per-
soon en het parkeren is gratis. Kinder-
boerderij Feltsigt is gevestigd aan de
Bekveldseweg 5 in Bekveld, gemeente
Bronckhorst. Voor routebeschrijving
of meer informatie kijk op www.felt-
sigt.nl of bel (0575) 462828.

Bekveld in het licht

Bekveld - Op 22 en 23 december gaan de poorten open om 16.00 uur
op kinderboerderij Feltsigt voor het kerstevenement met de veelzeg-
gende naam Bekveld in het licht. Het kerstfeest staat in het teken van
het licht. Vandaar dat er een looproute is van ongeveer 2 kilometer
langs verlichte objecten, die elk jaar worden opgezet door een samen-
werkingsverband van 90 gezinnen uit Bekveld, aangevuld met de no-
dige kunstzinnige dingen en een snufje cultuur.

De kerststal met Josef en Maria.
Josée van der Staak woont sinds no-
vember 2003 in Vorden en het zingen 
loopt als een rode draad door mhaar 
leven. Al op de kleuterschool werd 
haar talent duidelijk en in het kerk-
koor was het niet anders. Vanaf haar 
15e volgde ze klassieke zanglessen bij 
Eugenie Dietewig-Bruigom, maar ook 
de musical, easy-listening en later 
ook het schrijven van eigen nummers 
op teksten van Mariet Lems, trokken 
haar belangstelling. Het resultaat 
daarvan is terug te vinden op de cd 
‘Vleugels’. Sinds 2007 werkt Josée in-
tensief samen met Menno Kalmann, 
pianist, gitarist en schrijver, en met 
hem staat ze in het kleine-zalen cir-

cuit met programma’s als ‘Zeespie-
gel’ en ‘Uitgerekend met Kerst’. 
Deze maand was/is een speciale 
maand voor Josée. Ze werkte als ‘zin-
gend boegbeeld’ mee met het shanty-
koor ‘Op Koers’ uit Gorssel, dat haar 
10-jarig jubileum vierde in de schouw-
burg van Lochem. Verder stond ze 
met Menno in het mooie kerkje van 
Bronkhorst met het programma 
‘Uitgerekend met Kerst’. Op 19 de-
cember werkt Josée in de Synagoge 
van Lochem mee aan ‘De geur van 
Hoop’, een eenakter van Anne-Mieke 
Schrijen en op 22 december mag ze 
live bij radio Ideaal een aantal sfeer-
volle kerstnummers zingen, waarbij 

ze zichzelf begeleidt op gitaar.
Naast de muziek is Josée in het af-
gelopen jaar afgestudeerd als teken-
therapeut en heeft ze zich als thera-
peute in Vorden gevestigd. Daarnaast 
verzorgt ze in haar atelier als teken-
taaldocent holistische schilder- en 
tekenlessen. Voor nadere informatie 
daarover kunt u de website www.
amare-vorden.nl bezoeken.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Uitzending in Kerstsfeer

Josée van der Staak bij live@ideaal.org

Zelhem - Woensdag 22 december zal Josée van der Staak, geheel in 
kerstsfeer, tussen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@
ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezon-
den.

De van oorsprong noodwoning, naast 
het melkveebedrijf van Marlies en 
Gerrit-Jan, werd jarenlang bewoond 
door opa en oma Garritsen. In mei 
kwam de woning leeg te staan en ge-
dacht werd om het te verhuren. Het 
werd een vakantiewoning, sfeervol en 
landelijk ingericht. De vakantiewo-
ning bestaat uit een huiskamer met 
keuken, de ouderkamer met twee-
persoons ligbad, een eenpersoons en 

tweepersoonskamer, een wc en een-
voudige douche. Buiten is een ruim 
terras, speelruimte met trampoline 
en de hottub. Het uitzicht over de 
weilanden is prachtig. 
Marlies is secretaresse in het Slin-
geland ziekenhuis en in haar vrije 
tijd volgde ze als hobby een cursus 
Interieur Ontwerpen bij een binnen-
huisarchitect. Inmiddels heeft ze de 
webshop Logeer&Sfeer gelanceerd 

met landelijke woonaccessoires. Bij 
de inrichting van de vakantiewoning 
heeft Marlies gebruik gemaakt van 
deze sfeervolle artikelen uit haar 
webshop, die overigens ook te koop 
zijn. 
Gerrit-Jan en Marlies zijn heel tevre-
den over het resultaat van de ver-
bouwing. Zij mochten al boekingen 
noteren en zelfs tijdens de open dag 
belden belangstellenden voor een re-
servering. 
Vakantiewoning Logeer & Sfeer, 
Doesburgseweg 4, Steenderen. Meer 
informatie op de website www.lo-
geerensfeer.nl.

Veel belangstelling voor ‘Logeer & Sfeer’

Steenderen - De belangstelling was geweldig, tijdens de open dag van 
de nieuwe vakantiewoning ‘Logeer & Sfeer’ van Marlies en Gerrit-Jan 
Garritsen. Cadeaus, bloemen en complimenten mochten zij ontvan-
gen: “Wat is het mooi geworden!“ en “Wat prachtig!”.

Cadeaus, bloemen en complimenten mocht Marlies Garritsen (r.) ontvangen.

De wedstrijd geldt als de generale 
repetitie voor het NK Veldrijden, 
dat twee weken later plaatsvindt 
in Brabant. Het programma in 
Vorden wordt geopend door de 
Amateurs. Hierna is het de beurt 
aan de Masters. ‘s Middags staan 
de Nieuwelingen aan het vertrek, 
enkele minuten later gevolgd 

door de Vrouwen. Hierna klinkt 
het startschot voor de Junioren. 
De Elite/Beloften strijden daarna 
om de felbegeerde zege. RTV 
Vierakker-Wichmond hoopt in 
de toekomst op het parcours van 
de Kasteelcross het Nederlands 
Kampioenschap te organiseren. 
“Het zou fantastisch zijn als Thijs 
van Amerongen ooit een NK in 
‘eigen tuin’ zou kunnen rijden”, 
laat de organisatie weten. De RTV 
heeft goede hoop dat dankzij het 
aantreden van een nieuwe cross-
commissie binnen de wielrenunie 
nieuwe organisaties een kans krij-
gen om het nationaal kampioen-
schap te organiseren.

RTV maakt zich op voor 
Kasteelcross
Vorden - Het landgoed rond-
om Kasteel Vorden vormt 
op woensdag 29 december 
het decor van de jaarlijkse 
Kasteelcross. RTV Vierakker-
Wichmond organiseert de na-
tionale veldrit dit jaar voor de 
achtste keer.
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De kerk is in bijzondere kerstsferen 
gehuld door de bloemschik commis-
sie, die als geen ander de kerk zo 
prachtig en sfeervol weet aan te kle-
den. Een goede ambiance dus om een 
geweldige avond te beleven. Bijzonder 
is eveneens dat er televisieopnames 
worden gemaakt, het televisiedebuut 
van het koor Enjoy. Alle koorleden 
zetten zich in om er een bijzondere 
avond van te maken, die de bezoekers 
niet snel zullen vergeten. Enjoy zal 
prachtige Nederlandstalige kerstlie-
deren laten horen, maar ook Engelse 
Carols komen aan bod; vooral veel a 
capella werk. Dirigent Piet Piersma 
uit Vorden weet het koor als geen an-
der te inspireren. Met grote passie en 
veel enthousiasme dirigeert hij het 
koor en haalt er het beste uit naar 
voren. 
Naast de koorzang van Enjoy is ook 
de bezoeker zelf verantwoordelijk 
voor het slagen van deze unieke 
Sing-inn. Want van iedereen wordt 
verwacht dat uit volle borst wordt 
meegezongen bij de samenzang, die 
begeleid zal worden op orgel door 

Herman Lubbers uit Hengelo Gld. en 
op trompet door Dick Boerstoel uit 
Vorden. Het geeft een heerlijk gevoel 
van saamhorigheid om samen voluit 
de welbekende kerstliederen te zin-
gen en het klinkt fantastisch als dat 
met zo velen tegelijk gebeurt. 
De samenzang, de koorzang en de 
muziekstukken uitgevoerd op orgel 
en trompet worden afgewisseld met 
prachtige kerstgedichten die een 
mooie warme boodschap hebben. 
Het concert begint om 20.00 uur, 
maar de kerk opent haar deuren om 
19.30 uur. 
De Kerst Sing-inn is gratis, wel zal er 
een collecte gehouden worden ter be-
strijding van de gemaakte onkosten. 
Enjoy nodigt iedereen van harte uit 
om samen met hen een geweldige 
avond te beleven in de donkere da-
gen voor kerst. Als afsluiting van de 
avond is er gelegenheid om onder ge-
not van Glühwein of warme appelsap 
na te praten over en na te genieten 
van de avond. Enjoy hoopt op een 
grote belangstelling.

Koor maakt televisiedebuut

Enjoy organiseert Kerst 
Sing-inn

Steenderen - Winterkou, met sneeuw in de straten; voor het koor En-
joy is het een prima tijd om zich voor te bereiden op de komende Kerst 
Sing-inn. Deze zal plaatsvinden in een sfeervol versierde Remigiuskerk 
te Steenderen op zondagavond 19 december. Aanvang 20.00 uur.

Het koor Enjoy organiseert in de Steenderense Remigius een Kerst Sing-inn.

De kerk werd tot dan toe verwarmd 
door lucht die via een oliegestookte 
installatie werd verwarmd, maar dit 
systeem was na bijna 50 jaar hard 
werken aan ouderdom ten onder ge-
gaan en er was ook geen onderdeel 
meer voor te krijgen. Dat de kosten 
met de stijgende olieprijzen flink uit 
de hand liepen spreekt voor zich. Ook 
de in de sacristie aangebrachte gevel-
kachel die op propaangas werkte, 
voldeed niet meer. In goed overleg 
met de eigenaar - de Stichting tot be-
houd van oude Gelderse kerken - is 
een plan opgesteld - om deze aftandse 
installaties te vervangen door een ei-
gentijdse voorziening, die bovendien 
veel zuiniger en kostenvriendelijker 
moest zijn. Het eerste onderdeel was 
de aansluiting op het aardgas, voor 
ieder ander een vanzelfsprekendheid 

maar voor de kerk iets nieuws!
Vervolgens is in de afgelopen zomer  
het stookhok aan de achterzijde van 
de kerk afgebroken en zijn de 2 olie-
tanks afgevoerd. Na de sluiting van 
het zomerseizoen - medio  oktober - 
zijn aan de buitenzijde en in de kerk 
steigers aangebracht en begon het 
bedrijf DKC uit Wijchen om de gas- 
en electraleidingen via de gewelven 
naar de bovenmuren van de kerk te 
geleiden en werden 8 speciale stralers 
aangebracht die de kerk inmiddels 
comfortabel verwarmen. 
Dit systeem is inmiddels in veel ker-
ken toegepast en voldoet goed. De 
fa. Wiltink heeft als sluitstuk een 
nieuwe gevelkachel op aardgas in de 
sacristie aangebracht zodat daar ook 
een adequate verwarming is. Gelet 
op de huidige koudeperiode en de 
opening van de kerst-tentoonstelling 
op vrijdag 10 december is het project 
precies op tijd afgerond.

De verwachting is dat de gebruikskos-
ten van de gehele installatie ook gun-
stiger uitpakken, maar dat zal mede 
worden beïnvloed door de buitentem-
peratuur van de komende winter.

Nieuwe verwarming in 
Antoniuskerk
Kranenburg - Sinds afgelopen 
week zit men er in het Heiligen-
beeldenmuseum, gevestigd in de 
H. Antonius van Paduakerk in de 
Kranenburg weer warmpjes bij. 
Zowel in de kerk zelf als in de sa-
cristie is de verwarmingsinstalla-
tie volledig vernieuwd en dat was 
ook hard nodig.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL

Femme Vocale is een professionele zang 
groep bestaande uit acht zangeressen. Af-
gelopen zondag vierde Femme Vocale haar 
10-jarig jubileum met een uitverkocht  the-
aterconcert “A christmas Celebration”. 

Nathaly Masclé (zangdocente uit Vorden) 
en Mariske Hekkenberg (uit Epse) zullen 
zondag aanwezig zijn om u te laten genie-
ten van bekende kerstsongs. 

Sinds een paar jaar is er vlak voor de kerst-
dagen muziek te beluisteren tijdens de 
sfeervolle kerstmarkt aan de Heidepolweg 
2. In de prachtige aangeklede loods kunt 
u ook kerststukjes en allerlei decoratie ko-
pen. 

Tevens is er een springkussen voor de kin-
deren. 

Maak eerst een heerlijke boswandeling en 
kom daarna opwarmen bij familie Wol-
ters.

Kerstmarkt optreden Femme 
Vocale bij familie Wolters
Vorden - Zondagmiddag 19 december a.s. zullen twee dames van Femme Vocale 
een kerst optreden verzorgen bij de kerstmarkt van Familie Wolters aan de Hei-
depolweg 2.

Opsturen van de tekening
Insturen voor 31 december a.s. naar: 
Drukkerij Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden
o.v.v. kerstkleurwedstrijd (denkt u aan voldoende postzegels)

Naam.......... ...................................................................................  Plaats..............................................................................  

Adres .............................................................................  Tel.nr.............................................................................  

Leeftijd              jaar  jongen / meisje

Prijzen
1e prijs  15,00
2e prijs  10,00
3e prijs  7,50
4e t/m 15e  5,00
De mooiste kleurplaten winnen een 
prijs, dus vergeet niet je naam en 
adres in te vullen.

Kleurwedstrijd

Zaterdag
18 december

in het café

Hengelse
Rock ‘n Roll
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Arjan Mombarg daarover: ‘Of het nu 
gaat om schaatsen voor de recreant 
of de al ‘gevorderde’ schaatser, we 
laten niets aan het toeval over. Eerst 
maken we de langlaufbinding op de 
schaats, vervolgens wordt aandacht 

besteed aan het ‘ronden’, daarna 
worden de schaatsen geslepen en ver-
pakt. Wij verkopen van hieruit (onze 
winkel) rechtstreeks aan de consu-
ment. Ook fungeren we als groothan-
del en verkopen wij de schaatsen aan 

de speciaalzaken in Nederland. Wij 
vinden dat we als Free Wheel goede 
service moeten bieden, want we wil-
len de klanten graag weer terug zien 
! Voor een paar schaatsen betaal je 
al gauw tussen de 350 en 650 euro 
al naar gelang maat, merk e.d. Deze 
schaatsen worden vrijwel uitsluitend 
verkocht aan de echte schaatsliefheb-
ber die niet alleen schaatst op na-
tuurijs, maar ook zijn rondjes op de 
kunstijsbaan draait !
Klanten die pas beginnen kunnen we 
uiteraard ook goedkopere schaatsen 

aanbieden. Dat geldt ook voor kinde-
ren. Die zitten nog in de groei waar-
door ze om de paar jaar een ‘grotere‘ 
maat schaats moeten hebben. Voor 
deze categorie hebben we ook ruil-
schaatsen in de aanbieding’, zo zegt 
Arjan Mombarg. Bij Free Wheel ver-
kopen ze alle bekende merken zoals 
bijvoorbeeld Viking, Zandstra, Maple, 
Raps en Power Slide. Eveneens een 
veel gevraagd merk: de MM Ice-skate. 
Ook een schaats met langlaufbinding 
die door Arjan Mombarg en Raijmond 
Mars exclusief op de markt wordt ge-
bracht. Vandaar ook hun eigen naam 
de M (voor Mars) en de M (voor Mom-
barg).

Arjan Mombarg: ‘De binding van deze 
schaats is moeiteloos verstelbaar, zo-
dat de schoen centraal op de schaats 
geplaatst kan worden. Bovendien licht 
van gewicht, het T-profiel is gemaakt 
van hoogwaardig 7000 aluminium. 
De schaats is voorzien van een 64 Hrc 
bimetaal glij-ijzer (alternatief is de 60 
Hrc) beide afkomstig van schaatsfa-
brikant Maple. Het staal is harder en 
kan daardoor fijner worden geslepen 
en blijft dus langer scherp. De M en 
M Ice-skate is voorzien van Salomon 
schoenen. Uit ervaring is gebleken 
dat dit veruit de meest comfortabele, 
stevige en warme schoen is met veel 
bewegingsvrijheid. Deze schaatsen 
zijn niet alleen overal in Nederland 
te koop, maar ook in Oostenrijk’, zo 
zegt hij. Bij Free Wheel zijn ze uiter-
mate tevreden over de verkoop in de 
‘aanloop’ naar de winter, die volgens 
de kalender volgende week pas be-
gint!

In de laatste week van januari en in 
de eerste week van februari zijn Ar-
jan Mombarg en Raijmond Mars met 
hun stand op de Weissensee in Oos-
tenrijk present. Arjan: ‘In die weken 
komen ongeveer 5000 Nederlanders 
naar Oostenrijk om daar aan de ver-
schillende tochten deel te nemen. 
Schaatsen op de Weissensee betekent 
veel afzien. Gezien de vele schaatsers 
ook een ijspiste met op diverse plaat-
sen scheuren in het ijs, waardoor 

de schaatsers dikwijls fysiek veel te
lijden hebben. Wij doen daar altijd
goede zaken en verlenen er ook veel
service’, zo zegt Arjan Mombarg. De
komende weken geeft de Vordenaar
(die vorig seizoen na ruim 12 jaar A-
rijder te zijn geweest, is gestopt) in
Deventer en Enschede een aantal cli-
nics aan schaatsliefhebbers die deze
winter aan georganiseerde tochten
op de Plansee meedoen.
Arjan: ‘Dan vertel ik en adviseer ik de
mensen over de voorbereiding op der-
gelijke tochten, vooral op het gebied
van materiaal, kleding en voeding.
De schaatsers zijn zich vaak niet be-
wust wat er allemaal bij komt kijken.
Bijvoorbeeld, bij de start, ‘s morgens
vroeg in de kou. Wat later breekt
het zonnetje door en wordt het stuk-
ken warmer en dan in de middag
c.q. namiddag, wanneer de zon weg
is, weer de enorme temperatuurver-
schillen. Dus de deelnemers moeten
heel goed voorbereid zijn’, zo zegt hij.
Op de vraag of hij zelf in Oostenrijk
de schaatsen nog onder bindt blijft
hij het antwoord (lachend) schuldig!
Na zijn actieve carrière heeft hij nog
wel een startbewijs als B–rijder aan-
gevraagd.

Dat houdt in, mocht er deze winter
nog een Elfstedentocht komen, Arjan
mag starten, want dat is en blijft de
ultieme droom van elke schaatslief-
hebber, het rijden van een Elfsteden-
tocht. Bij Free Wheel weten ze inmid-
dels één ding zeker, mocht de winter
de komende tijd nog tot meer ijspret
leiden, in Vorden zijn ze er op voor-
bereid. Het magazijn staat vol met
schaatsen, de rekken vol met bijbeho-
rende kleding, terwijl men zo vanaf
Free Wheel met de langlauflatten on-
der , door de besneeuwde omgeving
van het Galgengoor en de Wilden-
borch een tocht kan maken, indien
er tenminste voldoende sneeuw ligt.
Arjan Mombarg: ‘Er wordt in Neder-
land veel over de recessie gesproken,
bij ons is het tegenovergestelde merk-
baar: wanneer je de klanten een extra
stuk service verleent, blijft het met de
verkoop goed gaan’!

Bij Free Wheel mag de winter een poos duren

Extra service ‘bindt’ de schaatsliefhebber!

Vorden - Wanneer je tijdens deze winterse omstandigheden bij Free 
Wheel binnenstapt om een paar schaatsen te kopen, dan koop je be-
slist geen kat in de zak. In de werkplaats treffen we Arjan Mombarg 
( samen met Raijmond Mars eigenaar van Free Wheel ) en assistent 
Alexander Enzerink, druk bezig met het slijpen van schaatsen. De 
honderden paar schaatsen die de afgelopen weken bij Free Wheel van 
de fabrikanten zijn binnengekomen krijgen een extra servicebeurt.

Alexander Enzerink en Arjan Mombarg.

Door het aanbod van diverse afstan-
den is er voor iedere beginnende, of 
reeds getrainde, veldtoerrijder wel 
een passende route te vinden. De ba-
sisroute van 45 km kan verkort en 
uitgebreid worden, zodat u tijdens de 
tocht nog allerlei variaties in afstan-
den in kunt bedenken. Het inschrijf-
geld is voor NTFU-leden 3 euro en 
voor niet leden 4 euro. Jeugd tot 15 
jaar betaalt 1 euro. 
Deze bijzonder mooie veldtoertocht 
voert u door veelal particuliere bos-
sen en landerijen in de omgeving 
van Hengelo, Veldhoek, Ruurlo en 
Vorden. De routes, die geheel met 
pijlen en linten aangegeven zijn, lei-
den u langs heidevelden, zandwegen 
en over glooiende bospaden, met hier 
en daar diverse singletracks. Door de 
medewerking van verschillende land-
eigenaren kunnen we u een gevari-
eerd parcours aanbieden en is deze 
tocht zeker geen kopie van de veld-
toertochten van toerclubs uit omrin-
gende plaatsen. Daarom vragen we 
ook aan u om geen route op te ne-
men met een GPS-apparaat en deze 
later weer te gebruiken. Sommige 
stukken zijn eenmalig opengesteld 
door landeigenaren en zij willen dit 
graag zo houden.

Parcours. Het zwaartepunt van deze 
zesde editie ligt aan het eind van de 
routes, waar na omzwervingen in de 

directe nabijheid van de Hamove-mo-
len door het glooiende bosgebied van 
het Hengelose Zand de laatste kilo-
meters worden afgelegd. Deelnemers 
aan de langere afstanden vertrekken 
over het Hengelose Zand richting de 
mooie dennenbossen van het water-
wingebied ‘t Klooster, waarna via 
het zandgat Siepegat en de diverse 
singletracks van het Maalderinks bos 
een doorsteek richting Linde wordt 
gemaakt. Achter kasteel de Kiefs-
kamp dient zich de eerste route-uit-
breiding aan. Deze route-uitbreiding 
doorkruist de mooie, oude bossen bij 
Linde en Vorden. Het noordelijkste 
punt van deze uitbreiding buigt net 
voor de Veengoot weer in oostelijke 
richting af. De overige routes steken 
de Lindenseweg over om de bos-
sen van Geldersch Landschap aan te 
doen. Hierna wordt via zandpaden 
en stukjes asfalt (voor het nodige her-
stel) naar de inmiddels welverdiende 
pauze op camping ‘De Bijvanck’ te ge-
reden. Hier wordt het tijd voor soep, 
thee en/of water met een versnape-
ring. 
Na de pauze wordt via landgoed ’t 
Zelle richting de drassige bossen bij 
Ruurlo/Veldhoek gekoerst. Vrij snel 
na de pauze dient zich de routever-
korting voor de 35 km-route aan. Deze 
verkorting voert net als eerdere edi-
ties via Golfbaan ’t Zelle richting het 
Sikkeler en laten de bossen bij Ruurlo 

links liggen. Bij deze splitsing vervol-
gen de 45 en 55 km routes hun weg 
richting boswachterij Ruurlo. Het is 
een oud bosgebied met landerijen dat 
karakteristiek is voor de hele streek. 
De Saksische boerderijen, besloten 
weilanden, akkers en prachtige dikke 
eikenbomen doen denken aan lang 
vervlogen tijden. Bij Ruurlo dient 
zich de tweede route-uitbreiding aan 
met een mooi, gevarieerd ommetje. 
Nabij de Zevensprong komen de 45 
en 55 km weer bij elkaar om zich via 

de Veldhoek op te maken voor het 
slotstuk van de tocht: het Hengelose 
Zand.

Voor alle routes doemt nabij de Veld-
hoek het Hengelose Zand op waar in 
het glooiende bos met de oude motor-
crossbaan de conditie van de deelne-
mer wordt getest. Singletracks, op en 
af, door mul zand leidt het slotstuk 
van de routes over ’t Zand. Langza-
merhand komt de Hamove-molen 
weer in zicht om over een stukje 

Varsselring nog even uit te blazen en
uit te fietsen. Tot slot is er nog gele-
genheid om even na te praten onder
het genot van een consumptie en kan
men de onderweg gemaakte foto’s al
bekijken.
Men kan starten van 9.00 tot 10.00
uur vanaf de Hamove-molen in Vars-
sel, gelegen aan de Varsselseweg 34
in Hengelo, aan de weg van Hengelo
Gld. naar Veldhoek.

Zondag 19 december

Keiaosers Veldtoertocht vanuit Varssel (Hengelo)
Hengelo - Op zondag 19 december organiseert toerclub de Keiaosers 
voor de zesde keer de veldtoertocht Rondum de Mölle, vanuit Varssel 
bij Hengelo Gld. De afstanden zijn 35, 45 en 55 kilometer. De starttijd 
is tussen 9.00 en 10.00 uur bij de Hamove molen aan de Varsselseweg 
in Hengelo Gld.

De veldtoertocht rondom Varssel.
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De Trash Rock and Roll band ‘Nitro 
Maniacs’ is november 2009 in Hen-
gelo Gld. opgericht. Naast de voorlief-
de van muziek delen de bandleden 
ook een passie voor motoren en V8 
geweld. Door de ruime en uiteenlo-
pende bandervaringen was het voor 
een ieder een uitdaging om hier een 
eigen stroming ‘Trash Rock and Roll’ 
te creëeren. Nils Lenting; Zanger/gita-
rist is op zeer jonge leeftijd begonnen 
met muziek maken. Naast drummen 
en gitaar spelen heeft hij kennis van 
vele andere soorten instrumenten. 
Zijn brede muzikaliteit is te horen in 
de zangkwaliteiten, in elke stijl ziet 
hij een uitdaging. Nils is begonnen 
in de punkband Duplo en daarna vol 
gas van start gegaan met de band The 
Grolschbusters. Hier heeft hij 16 jaar 
lang op de planken gestaan en menig 
zaal, festival en café op de kop gezet. 
Rene Lansink; Gitarist/achtergrond 

zanger is in zijn jonge jaren begon-
nen met het verzamelen van zijn 
voorliefde, rockabilly, psychobilly 
en surfmuziek. Hierdoor kreeg hij al 
snel de drang om een gitaar te kopen. 
Hij heeft in verschillende rockabilly 
bands gespeeld, waaronder de Wild 
Wood Rockers. Waar hij naast de 
gitaar ook wel eens de contrabas in 
handen nam.
Zijn passie is zichtbaar in zijn woon-
inrichting; pure Rock and Roll. Van-
uit de woning kan hij zijn auto’s en 
motoren bewonderen, waar drum-
mer Sander Kaal jaloers op is. Na 
gesleuteld te hebben, weet hij met 
zijn - nog geölide - vingers menig roc-
kabilly/surf sound uit zijn Fender te 
schudden. Josta Scheers; Contrabas/
achtergrond zangeres  heeft door de 
jaren heen in zeer uiteenlopende mu-
ziekstijlen gespeeld. van Death metal, 
punk tot rock and roll.

Na 7 jaar keyboard te hebben ge-
speeld is ze 11 jaar geleden gaan 
bassen. Sinds 2007 kweekt ze eelt 
op haar vingers door aan de snaren 
van de contrabas te trekken. Op dit 
moment speelt ze in Killer and the 
Cool Cats en gaat ze van start met 
een nieuw muziekproject. Daarnaast 
rijdt/of speelt ze bas in haar Cadillac 
of scheurt ze op de motor. 

Sander Kaal; Drummer heeft zich 
vanaf 1999 flink uitgeleefd in de 
death metal band the Flinkstoneds en 
daarna nog een aantal rock bands. Nu 
kan hij zijn dubbel bass pedaal weer 
flink aftrappen bij de Nitro Maniacs. 
Sinds een half jaar deelt hij met on-
der andere Josta, de band Rock and 
Roll band, Killer and the Cool Cats. 

Na zijn Harley te hebben verbouwd 
heeft zijn aantrekkingskracht naar 
auto’s uit 1931  weer voor een nieu-
we uitdaging gezorgd, om van een 
oud beestje een Hot Rod bouwen. De 
agenda loop al vol, dus hou voor gigs 
in de buurt onze site www.nitroma-
niacs.hyves.nl in de gaten.

Trash Rock and Roll band

Nitro Maniacs in de Zwaan

Hengelo - Zaterdag 18 December wordt een avond vol Hengelose Rock 
and roll in cafe de Zwaan te Hengelo gld. In het cafe zal gestart wor-
den met de punkband Mad Lympies. Met als knallende afsluiter  de 
trash Rock and Roll band Nitro Maniacs. Muziekliefhebbers willen 
deze avond vol verrassingen en rock and roll zeker niet missen!

Op dit toernooi spelen verschillende 
teams uit de dorpen van de gemeen-
te tegen elkaar. Uit elk dorp mogen 
uiteraard meerdere teams zich in-
schrijven. Er wordt gestreden om de 
Bronckhorst bokaal en natuurlijk 
een jaar lang de titel, “het beste zaal-
voetbalteam van Bronckhorst”. Het 
toernooi wordt gehouden in sporthal 

‘t Jebbink. Heb jij zin om een dag te
zaalvoetballen in de kerstvakantie
met je eigen vriend(inn)enteam tegen
andere teams uit de gemeente, twijfel
dan niet maar geef je snel op! 

Voor meidenteams wordt bij vol-
doende aanmeldingen een aparte
poule gemaakt. Teamleden moeten
tussen de 12 en 21 jaar oud zijn. Een
team moet bestaan uit minimaal 4
veldspelers en 1 keeper. Er wordt ge-
speeld volgens de spelregels van het
zaalvoetbal. Bedenk een naam voor
je team en geef je op door te mailen
naar: p.muileman@carion.nl

Zaalvoetbaltoernooi voor 
jongeren
Vorden - 28 december organi-
seert het jongerenwerk team van 
de gemeente Bronckhorst een 
jaarlijks terugkomend zaalvoet-
baltoernooi voor jongeren uit de 
gemeente Bronckhorst.

Deze oproep is bedoeld voor (oud-) in-
woners uit de voormalige gemeente 
Steenderen, die zich vorig jaar niet 
hebben opgegeven. De deelnemers 
van 2010 zijn namelijk inmiddels al 
weer benaderd. Na binnenkomst van 
de aanmeldingen wordt in samen-
spraak met de deelnemers een re-

pertoire van (Nederlands- en Engels-
talige) rock- en popnummers samen-
gesteld. In januari, tijdens een eerste
bijeenkomst bij Café Heezen, wordt
dan overlegd wie wat gaat doen. Ver-
volgens zijn er een vijftal oefenmid-
dagen. Wie tussen de 8 en 80 jaar oud
is, kan zingen of een instrument be-
spelen (bijvoorbeeld gitaar, keyboard,
saxofoon of drums) en het lijkt gezel-
lig om met anderen een avondvullend
programma op de planken te zetten,
kan zich aanmelden! Ervaring in een
band hebben hoeft niet. 

De aanmelding moet vóór 1 januari
bij Heezen binnen zijn. Dit kan via
info@hotelheezen.nl. Bel voor meer
informatie met Café Heezen (Ger-
rit en Ada), telefoonnummer (0575)
451204.

Muzikale deelnemers gezocht voor

Evenement bij cafe Heezen

Steenderen - Voor het muziek-
spektakel ‘Sound of the Steende-
rense Popsterren’ doet Café Zaal 
Heezen in Steenderen ook dit jaar 
weer een oproep. Het evenement, 
waarin (oud-)inwoners van de 
voormalige gemeente Steenderen 
een avondvullend programma 
maken met muziek voor ieder-
een, wordt in 2011 voor de derde 
maal gehouden en wel op zater-
dag 26 maart.

Gitaren spelen een belangrijke rol tijdens de ‘Sound of the Steenderense Popsterren’.

Op vrijdag 17 december wordt bij 
Café Heezen een gezellige avond ge-

houden. DJ Der Artz zorgt voor de
muziek. Veel hits vanaf de jaren ’70
tot de top 40 van vandaag komen dan
voorbij. Zondag 19 december treedt
Springbreak op. Deze enthousiaste
jonge band met muzikanten uit Tol-
dijk, Baak en Steenderen, brengt een
gevarieerd repertoire van pop- en
rockcovers.

Café Heezen 
luidt Kerstvakantie in
Steenderen - Café Heezen luidt de 
kerstvakantie in met DJ Der Artz 
op vrijdag 17 december, aanvang 
20.00 uur. Zondag de 19de treedt 
Springbreak op, aanvang 18.00 
uur.

Het gehele weekend genoot het pu-
bliek, afkomstig uit Drempt en om-
geving maar ook ver daarbuiten, van 
de goede sfeer en de fraaie schilder-
werken van WildlifeArt Kunstschil-
der Cees Roorda en Dierenportret-

tist Liesbeth Mulder. Die hingen in 
de verschillende ruimten van het 
monumentale boerderijtje, alsook 
de werken van Realistenkunstgroep 
Ars Nostra. Kunst, kerst en warme 
glühwein binnen en buiten op het 

terras de theeschenkerij en het de-
licatessenmarktje. Geïnteresseerden 
kregen een rondleiding door de oude 
Markeplaats en uitleg bij de verschil-
lende kunstwerken van de aanwezige 
kunstenaars. 
Atelier en Galerie monument De 
Witte Hemel is alleen bij speciale 
gelegenheden en tijdens workshops 
open voor publiek. Meer informatie 
staat op de website www.atelierde-
wittehemel.nl.

Monument De Witte Hemel

Sfeervolle drukbezochte expositie

Drempt - De kaarsjes brandden, de glühwein geurde en de gasten ge-
noten. Rond de 100 belangstellenen kwamen naar de expositie in Mo-
nument De Witte Hemel in Drempt, die zaterdag 11 en zondag 12 
december werd georganiseerd, met werk van Cees Roorda, Liesbeth 
Mulder en Ars Nostra.

Cees Roorda (r.) in gesprek met een bezoeker van de prachtige expositie in De Witte Hemel.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

... met smaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers 
jaren  plezier van hebben. In onze showroom  
vindt  u een ruime variatie in stijlen en prijs- 
klassen. Onze adviseurs maken samen 
met u een ontwerp naar uw wensen. 
Meer inspiratie vindt u op onze site:
www.bruggink-bv.nl. 

Molenweg 11 7055 AW  Heelweg/Varsseveld  
T 0315 24 29 29  www.bruggink-bv.nl

vergoed door de meeste verzekeraars
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verras eens iemand

met een

massagebon!
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Met een toegewijd  hart en 
      met kundige handen  
   werken aan welzijn

Goed voor uw 
             gezondheid

   Nu ook in de 
Achterhoek

Ontspanning en klachten-
     vermindering in 
  één behandeling

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

 Loon- en grondverzetbedrijf
Stobben verwijderen?

Voor het verwijderen van stobben beschikken wij over een stobbenboor, 
gemonteerd aan een minikraan. Het is een unieke machine die het open-
breken van voetpaden of bestrating overbodig maakt.

Voor meer info kijkt u op
www.stobbenboren.nl
of belt u 0575-467361

Latente Talenten, stichting 
voor amateurkunst, biedt al
5 jaar teken- en schilderles.

Er worden nu ook Thema-Work-
shops ”Kleuren mengen” gege-
ven: ”Basis” en ”Gevorderden”. 

Voor informatie:
http://www.latentetalenten.nl

E: vera@latentetalenten.nl
T: 06-51077915

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
voor al uw bloemen in en om de tuin, terras en balkon

Aanbieding van de maand december:

Winterviolen grootbloemig en bosviolen 

pot 9 cm, per stuk 0,35
 

Of 10 stuks + 1 gratis voor 2,95
Bij elke 10 stuks krijgt u er 1 gratis, of bij 
50 stuks krijgt u er 10 stuks gratis bij!
U kunt ons vinden tussen Zelhem en Halle vanuit de Halseweg bij afslag 
garage Vruggink Jolinkdijk en afslag 3 links Boldijk na 800m rechts.

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b Tel. (0314) 36 04 21
7021 JA Zelhem Mobiel 06-10130222

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Barendsen Vorden
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.kachelsbv.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Sindy’s Catering
Salades bestellen ...

Sindy’s Catering bellen!!
Bestel nu vóór 20 december en maak kans 

op 1 van de champagne-ontbijtjes!
 Vleessalade    5,75 p.p.
 Zalmsalade    6,25 p.p.
 Salade de Luxe    7,75 p.p.

(opgemaakt met zowel vlees als vis en aangevuld met stokbrood en kruidenboter)

Sindy’s Catering Tel. (0575) 46 45 32
www.sindycatering.nl
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Verkoopleider Frank Niesink van Bin-
nenHuisCenter HCI.: “Wij zijn trots 
op de nieuwe inrichting van de keu-
kenshowroom. De getoonde keukens 
laten de laatste trends op het gebied 
van keukenkasten, werkbladen en in-
bouwapparatuur heel mooi zien. Wij 
hebben uit de collectie van de fabri-
kanten bewust gekozen voor kwali-
tatief uitstekende keukens, maar wel 
tegen een betaalbare prijs”

VEEL VOORDEEL
Daarmee slaat BinnenHuisCenter HCI 
de spijker op zijn kop, de kritische 
consument wil waar voor zijn geld 

maar ook een keuken die jarenlang
meegaat. Om een feestelijk tintje aan
de nieuwe showroom te geven, heeft
BinnenHuisCenter HCI een aantal
interessante voordelen voor de keu-
kenkoper in de maand december:
elk 2e inbouwapparaat gratis en een
aanrechtblad uit graniet of composiet
voor de prijs van een kunststof blad.
 “Kom nog voor de kerst naar Binnen-
huisCenter HCI en laat u informeren
over het nieuws op keukengebied en
de actievoorwaarden. U bent van har-
te welkom! Ook voor badkamers en
tegels hebben we een speciale actie”,
aldus Frank Niesink.

Nieuwe keukens bij 
BinnenHuisCenter HCI

Hengelo - De keukenshowroom van BinnenHuisCenter HCI is onlangs
compleet vernieuwd. De modernste keukens van de topfabrikanten
Ballerina en Schüller zijn te bewonderen in de showroom aan de
Kruisbergseweg.

Verkoopleider Frank Niesink in één van de nieuwe keukens

Zodra het donker is geworden zal 
het centrum gevuld worden met 
sfeervolle elementen zoals de kerst-
man, zangkoor “Reborn”, de Mid-
winterhoornblazers “d.Olde Roop” 
vuurkorven, natuurlijk veel kaarsen 
en op het plein op de hoek Raad-

huisstraat - Kerkstraat een draaimo-
len. Er zijn proeverijen van heerlijke 
vleesgerechten tot het maken van 
appelsap en appellikeur natuurlijk 
mag de gluhwijn niet ontbreken. 
Vrienden van de Remiguskerk heb-
ben in de Kerkstraat 15, wafels en 
rolletjes en er worden kerstverhalen 
voor gelezen in het dialect. Op ver-
schillende plekken kan men genie-
ten van warme lekkernijen.

De ondernemers dragen ieders op 
hun eigen wijze bij aan de kerstsfeer, 
zie de advertenties in deze krant, zo-
dat u op gepaste wijze uw kerstinko-
pen kunt doen in Hengelo.

Shopping by candlelight
Hengelo - Op vrijdag 17 decem-
ber van 16.00 uur tot 21.00 uur, 
zijn er allerlei kerstactivitei-
ten in het dorp, dit naar groot 
succes van vorig jaar. Tijdens 
Shopping by Candlelight kunt 
u heerlijk winkelen in Hengelo 
te midden van kerstbomen en 
kerstmuziek.

De Stichting Vrienden van de Kerk 
op de Kranenburg is er trots op dit 
beroemde koor op hun Europese 
tournee weer te kunnen contracte-
ren. Het koor staat onderleiding van 
gediplomeerde zanger Maxim Kowa-
lew en hun optredens zijn steeds een 
grandioos gebeuren. Alle zangers zijn 
ieder voor zich professionals  van de 
bovenste plank. Het concert wordt 
gegeven in de in kerstsfeer omge-
toverde kerk, waar ook het unieke 
Kerstdiorama van Fred van der Zwet 
en Roel den Dulk uit Ferwert, op een 
tablaeu van maar liefst 40 m2 ten-
toongesteld wordt. 

Maxim Kowalew in Danzig geborene 
doctorandus in gezang kon al in zijn 
ouderlijke huis de muziek nauwelijks 
weerstaan. Al op de vroege leeftijd 
van zes jaar begon hij aan een staats-
muziekschool vioolles te nemen. Zijn 
vader was pianist en pianoleraar, zijn 
moeder zanglerares. Doordat zijn va-
der van Russisch afstamming is, werd 
zijn belangstelling voor de cultuur 
van “het grote land in het Oosten” al 

vroeg gewekt. De moeder van Maxim 
Kowalews was Duitse van geboorte. 
Zij gaf hem de kijk vanuit het Westen 
met op de weg. Nog voordat hij pro-
fessioneel zingen leerde, bewonderde 
hij als kind de verhalen, liederen en 
sprookjesachtige verhalen van de vol-
ken uit het Oosten. In het bijzonder 
die van de Kozakken, welke sterke 
invloed op zijn leven hadden. 

Het stond voor Maxim Kowalew al 
vroeg vast, dat hij ook muziek wilde 
studeren en een klassieke zangop-
leiding wilde doorlopen. Zo begon 
hij zijn zangstudie aan een van de 
beroemdste conservatoria in het Oos-
ten. Met het magistertitel beëindigde 
hij zijn studie aan het conservatorium 
in Danzig. Hier verwierf hij de aca-
demische titel van de “Magister van 
de Kunst”. Het duurde niet lang, tot 
dat hij een groot aantal opera enga-
gementen kreeg en zijn populariteit 
steil toenam. Zijn carrière zette hij 
pas later in verschillende koortjes en 
volksmuziekkoren voort. Vanaf 1983, 
na het diploma en diverse opera enga-

gementen, zang hij in West-Europa, 
de VS en Israël. Onder andere in de 
Oeral- en Wolga-Kozakken koor. Hij 
bereisde Russisch-Orthodoxe kloos-
ters, om zijn stand van kennis in het 
gebied van de oostelijke koormuziek 
te perfectioneren. Bovendien verdiep-
te hij zijn stand van kennis tijdens het 
onderwijs van de beroemde dirigent 
en theoloog Georg Szurbak in War-
schau. Als groot voorbeeld fungeerde 
altijd de beroemde dirigent van het 
DON KOZAKKEN KOOR Sergej Jaroff.

Pas na zijn grote internationale erva-
ringen deed hij 1994 de mest door-
slaggevende stap in zijn artistiek le-
ven en zang in een koor, uit welke 
zich later de MAXIM KOWALEW 
DON KOZAKKEN afzonderden. Deze 
formatie laat het muzikaal erfenis 
van de kozakken in West-Europa en 
Scandinavië op een technisch perfect 
niveau weer opleven. Maxim Kowa-
lew ziet het tot vandaag als zijn taak 
de mooie Russische melodieën tot 
groot genoegen van de luisteraars te 
presenteren en daarmee een getuige-
nis af te leggen van de geest van het 
oude vergankelijke Rusland, dat vaak 
over de gebeurtenissen van de dag in 
vergetelheid raakt. Hierbij is het voor 
hem ook belangrijk, begaafde kunste-
nares de mogelijkheid te geven om 
hun groot talent te openbaren.

Optreden Don Kosaken koor 
in Antoniuskerk Kranenburg-Vorden

Kranenburg - Op woensdagavond 22 december geeft het Maxim Kowa-
lew Don Kosakenkoor wederom een kerstconcert in de Antoniuskerk 
op de Kranenburg te Vorden. De aanvang is 19.30 uur en de kerk is 
open vanaf 18.30 uur. Kaarten zijn s’ avonds aan de kassa te koop of 
in de voorverkoop bij de VVV Vorden, Kerkstraat 1b, Bruna, Raadhuis-
straat 20, Vorden en Fotografie Willemien, Dorpsstraat 20 te Vorden.

In de afgelopen 15 jaar zijn circa 380 
woningen, 350 appartementen en 
60.000 m2 commercieel vastgoed ont-
wikkeld en gerealiseerd in Gelderland 

en de regio’s Salland en Twente. MVO 
Projecten bestaat uit 14 medewerkers 
en werkt vanuit haar kantoor aan de 
Havenstraat te Doetinchem. 

Naar aanleiding van het jubileum is 
er een glossy magazine uitgegeven 
welke onder relaties verspreidt zal 
worden. Tevens is deze op de web-
site www.mvoprojecten.nl te lezen. 
De medewerkers hebben directeur 
Edwin ten Brinke een aandenken ge-
geven in de vorm van een fotocollage 
welke bestaat uit afbeeldingen uit het 
archief van 15 jaar MVO Projecten.

15 Jaar MVO Projecten

Hengelo - Vastgoedontwikkelaar MVO Projecten uit Doetinchem be-
staat 15 jaar. In 1995 is het bedrijf gestart met als doel het ontwik-
kelen, financieren, beheren en verkopen van vastgoed in Oost-Neder-
land. MVO Projecten maakt deel uit van de Ten Brinke Groep in Vars-
seveld.

MVO Projecten bestaat 15 jaar, dat werd gevierd met champagne en gebak. Foto: Fotomakerij Roefo. De deelnemers konden kiezen uit 
twee afstanden: 30 of 45 kilometer. 
Opvallend het grote aantal mara-
thonschaatsers die deze ‘ ijsloze’ zon-
dagmorgen benutten om de conditie 
op peil te houden. Ook de vrijwel 
complete wielerploeg van Piels Con-
tinental verscheen aan de start. Start 
en finish waren bij de accommodatie 
van de voetbalvereniging Vorden. Bij 
de boerderij van Johan Pardijs aan 
de Lochemseweg was een stop inge-

last waarbij de renners bouillon en 
warme gehaktballetjes geserveerd 
kregen. Na afloop kwamen de veld-
rijders tot vrijwel dezelfde conclu-
sie: een pittig parcours maar goed 
te doen ! Harry Eggink ( namens de 
organiserende verenging: ‘ Dat was 
zaterdag wel anders. Toen was het op 
verschillende plekken in het parcours 
nog spekglad. Er waren toen zo’n 40 
vrijwilligers van onze club in touw 
met het uitzetten van de veldrit’, zo 
sprak hij. 

Toen zondag de laatste renners de 
warme douche opzochten en de fiet-
sen afspoten, waren leden van de 
VRTC De Achtkastelenrijders al weer 
druk bezig het parcours weer in oude 
staat terug te brengen. Op de laatste 
zondag van januari 2011 wordt er op-
nieuw een veldrit georganiseerd.

Ruim 600 deelnemers  veldrit in Vorden
Vorden - De veldrit die de VRTC De 
Achtkastelenrijders in de maand 
december in Vorden organiseert 
blijft een ‘trekker’. Zondagmor-
gen vertrokken ruim 600 ren-
ners voor een dergelijke rit door 
de bosrijke omgeving van onder 
meer de buurtschappen Mossel, 
Wildenborch en het Galgengoor.
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In oktober bezochten belangstellen-
den de informatieavonden over het 
project ‘Dorpen in het landschap’, 
voortgekomen uit het Landschaps-
ontwikkelingsplan, LOP. Ideeën en 
wensen werden geïnventariseerd en 
toegepast en na een financiële bijdra-
ge van het ministerie van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innovatie 
kan worden gestart met de uitvoe-
ring. Zowel in Drempt als in Olbur-
gen werden projecten aangemeld. In 
november startte het project ‘Onder-
houd particuliere bosjes’. Maandag 
6 december was veel belangstelling 
voor de officiële start van het project 
‘Dorpen in het landschap’. Aanwezig 
waren belanghebbenden van ’t On-
derholt, Het Steenders Landschap, 
Natuurlijk Platteland Oost, Provincie 
Gelderland, gemeente Bronckhorst 
en aanvragers. 
“Dames en heren, welkom in Olbur-
gen,” zo begint projectcoördinator 
Fred Eggink, samen met Willie Kem-
pers het duo voor de plattelandsont-
wikkeling vormend. “Wilfried van 
’t Onderholt is druk geweest om het 
allemaal in kaart te brengen en het is 
gelukt. De offertes zijn binnen en die 
zullen nog voor de kerstdagen rich-
ting LNV gestuurd worden.” 
Wethouder Dorien Mulderije: “Jaren 
geleden is het landschapsontwik-
kelingsplan vastgesteld door de ge-
meente Bronckhorst. Daarnaast had 
je het gebiedsproces Keppel en Om-
streken. Allemaal hartstikke mooi, 
maar het wordt bestuurders nog wel 
eens verweten dat ze plannen ma-
ken, die nooit tot uitvoering komen. 
En dan ben ik natuurlijk ontzettend 

blij dat we nu ook daadwerkelijk met 
uitvoeringen kunnen beginnen.” 
De wethouder mocht zelf aan het 
werk om een begin te maken met 
de Dorpsranden. “Er zijn twee voor-
lichtingsbijeenkomsten geweest en 
heb bij één daarvan mogen beleven 
hoeveel belangstelling daarvoor was, 
mede naar aanleiding van het Inspi-
ratieboek Keppel & Omgeving.” 
Op de korte termijn dienden belang-
stellenden 33 projecten in, waarvan 
ook enkele ommetjes en wandel-
paden. Geprobeerd zal worden om 
met de 100.000 euro subsidie die is 
gekomen van LNV, projecten uit te 
voeren, of in elk geval dit jaar nog te 
beginnen. 
“Ik ben ontzettend blij, dat we hier-
mee aan de gang kunnen,” besluit Do-
rien Mulderije. Omdat zij het vuurtje 
op de Zandweide al had zien branden, 
nodigde ze het gezelschap aan om 
met haar mee te lopen. “Dan kunnen 
we daadwerkelijk de spa in de grond 
zetten. Heel hartelijk bedankt voor 
jullie inzet en alle zaken die jullie 
aangeleverd hebben. Ook die mede-
werkers van mij, die het toch zo snel 
mogelijk hebben gemaakt, dat we tot 
werkelijke uitvoering over kunnen 
gaan.” 
Langs de Zandweide in Olburgen zal 
een singel worden aangelegd. Behal-
ve de aanschaf van de bomen en het 
planten ervan, is eveneens het onder-
houd voor de aankomende vier jaren 
mee begroot. “Dus na die vier jaar 
zullen jullie misschien zelf eens aan 
het zagen moeten,” lacht Fred Eg-
gink. “Geplant worden een viertal po-
pulieren, de Robusta’s. De naam zegt 

het al, robuuste bomen, die naast de 
Baakse Witten meer voorkomen in 
het landschap rond Olburgen.” De 
populieren zullen later in de singel 
worden herplant. De wethouder ging 
aan de slag, geholpen door buurman-
nen van de Zandweide en betrok-
kenen. Terug in Kraantje Lek werd, 
uiteraard onder het genot van een 

drankje, gesproken over de verschil-
lende ingediende plannen en de pa-
pierwinkel die daarbij hoort. Door de 
vorst in de grond moeten de planten 
worden opgekuild. 
“Ondertussen zijn er wel plekken 
waar gezaagd kan worden en de ras-
ters weggehaald. Wij zullen, als we 
van de week het overzicht van de 

financiën krijgen, ’t Onderholt op-
dracht geven om daadwerkelijk uit te
voeren. En 15 april is het de laatste
dag dat we in Nederland een boom
in de grond zetten. Je hebt het hele
voorjaar nog de tijd. Maar de nota wil
ik wegsturen,” legt Fred Eggink ten-
slotte uit. De wethouder proost op de
goede start van het project.

Symbolische start project ‘Dorpen in het landschap

Wethouder en buren planten eerste bomen
Olburgen - Maandagmiddag 6 december verzamelden zo’n 30 belang-
hebbenden en vertegenwoordigers van belanghebbende instanties in 
Zaal Kraantje Lek om getuige te zijn van de symbolische start van 
het project ‘Dorpen in het landschap’. Wethouder Dorien Mulderije 
plantte, geassisteerd door een aantal betrokkenen de eerste bomen 
aan de Zandweide.

De eerste bomen aan de Zandweide in Olburgen gaan in de grond.

De geschiedenis van Nederland en 
dus van de gemeente Bronckhorst, 
staat nooit los van ontwikkelingen 
in het buitenland. De naam Bronck-
horst werd omstreeks het jaar 1000 
voor het eerst vermeld toen een na-
zaat van Bruncharus, de eerste graaf 
van Hameland een kasteel aan de IJs-
sel met deze naam heeft gesticht. Het 
kasteel is uitgegroeid tot een stadje 
en sinds 1482 bezit Bronkhorst (k) 
stadsrechten. Het stadje is planma-
tig opgezet aan de voet van het ver-
dwenen kasteel van de heeren van 
Bronckhorst. Bronkhorst (k) valt van-
af 1 januari 2005 onder de gemeente 
Bronckhorst (ck) door samenvoeging 
van 5 gemeenten in de Graafschap 
Zutphen. Bij een eerdere herindeling 
van gemeenten ten tijde van Keizer 
Napoleon werd Bronkhorst onder 
bestuur van Steenderen gesteld. Het 
stadje werd in 1813 door Willem I 
weer zelfstandig gemaakt, maar in 
1817 opnieuw herenigd met Steende-
ren. De Fransen oefenden een beslis-
sende invloed uit in de Nederlandse 
politiek en de ‘kleine korporaal’ Na-
poleon Bonaparte was de Franse lei-
der. Napoleon was een militair die in 
1799 de toenmalige Franse regering 
afzette en daarna de macht over 
Frankrijk en over alle door de Franse 
legers veroverde gebieden naar zich 

toe trok. Vervolgens ging hij als gene-
raal zijn troepen voor in veldtochten 
tegen de keizer van Oostenrijk, de 
Russische tsaar en de Engelse koning. 
Als keizer heerste hij vanaf 1806 over 
bijna heel Europa, dat hij als ‘verlicht 
despoot’ bestuurde. De Nederlandse 
Republiek was al in 1795 door Franse 
troepen veroverd, met hulp van Ne-
derlandse patriotten. Tot 1806 bleef 
de Bataafse Republiek, zoals Neder-
land toen werd genoemd, formeel 
onafhankelijk van Frankrijk, maar in 
werkelijkheid gebeurde er weinig zon-
der goedkeuring van de Fransen. In 
1806 benoemde Napoleon zijn broer 
Lodewijk tot koning van Holland, 
en werd Nederland een koninkrijk. 
Daarmee werd de grondslag gelegd 
voor de latere monarchie. In 1810 
zette Napoleon zijn broer af en lijfde 
hij Nederland bij het Franse Keizer-
rijk in. Drie jaar later werd Napoleon 
verslagen en naar Elba verbannen. 
Nederland werd weer onafhankelijk. 
Napoleon speelde in deze tijd dus een 
hoofdrol in de Europese geschiedenis. 
Van grote betekenis is geweest dat hij 
in de gebieden waarover hij macht 
uitoefende, het bestuur en de recht-
spraak gemoderniseerd heeft. Ook 
voerde hij nieuwe maten (de meter) 
en gewichten (de kilogram) in. Boven-
dien werd er een burgerlijke stand 
geïntroduceerd, waardoor iedereen 
een familienaam moest aannemen. 
De Nederlanders reageerden verdeeld 
op al deze vernieuwingen. Sommigen 
vonden bijvoorbeeld de Code Napo-
leon, het Franse burgerlijk recht, een 
enorme verbetering ten opzichte van 
het eigen lokale recht. Het nieuwe 

wetboek schiep immers een recht-
staat waarin alle onderdanen gelijk 
zijn voor de wet, en waarin de recht-
spraak openbaar is. Tegenstanders 
vonden dat Napoleon geen rekening 
hield met de zo verschillende lokale 
gewoonten en afspraken. Invoering 
van de dienstplicht riep eveneens 
weerstand op, zeker toen de vraag 
naar soldaten door de maar voort-
durende oorlogen toenam. Na de val 
van Napoleon dacht niemand erover 

om de Napoleontische veranderingen 
weer ongedaan te maken. Zo bleef de 
Code Napoleonbestaan, net als veel 
andere moderniseringen.

Rondom de Hessenweg (149)

De voorstelling gaat over de oude 
vrek Scrooge die op kerstavond be-
zoek krijgt van zijn overleden zaken-
partner Marley. Deze waarschuwt 
hem om een ander leven te gaan lei-

den, want anders zal het hem slecht
vergaan. Om hem te helpen ‘stuurt’
Marley hem de drie geesten van het
kerstfeest. Dit maakt een diepe in-
druk op de oude man. 

De duur van deze vertelling is plm.
75 minuten. Daarna speelt Gery nog
uit zijn liedjes programma. Voor deze
gelegenheid wordt de deel van deze
prachtig verbouwde boerderij om-
getoverd tot een theater.  Men kan
inlichtingen over de voorstelling ver-
krijgen via 0575-556216 of dekranen-
burg@planet.nl.

Scrooge & Marley op de 
Kranenburg
Kranenburg - Troubadour Gery 
Groot Zwaaftink vertelt het al-
oude kerstverhaal op zaterdag-
avond 18  en zondagmiddag 19 
december speelt op landgoed De 
Kranenburg, voor de 9e keer op 
geheel eigen wijze het wereldbe-
roemde kerstverhaal van Charles 
Dickens, Scrooge en Marley.

Er staan bekende en geliefde liederen 
op het programma die de b ezoekers 
ongetwijfeld in kerstsfeer zullen 
brengen. De muzikale begeleiding is 
in handenv an dhr. W. Kuipers, de be-

kende organist uit Apeldoorn die het
fgraaie orgel van de Dorpskerk be-
speelt en trompettist Reik Heusink-
veld zal een extra feestelijk tintje ge-
ven aan het geheel.
De organist en trompettist zullen
voor de aanvang al reeds een aantal
fraaie kerstliederen ten gehore bren-
gen. Het belooft een bijzonder mooie
avond te worden en het is de moeite
waard om vroegtijdig aanwezig te
zijn.

Kerstsamenzang Vorden
Vorden – Op zondagavond 19 de-
cember om 19.00 uur wordt er 
in de Dorpskerk van Vorden de 
trditionele Kerstsamenzang ge-
houden uitgaande van de Raad 
van Kerken.

UITSLAGEN 
Op 12 december 2010 waren alle wed-
strijden afgelast!

PROGRAMMA 
19-12-2010: Worth Rheden 1 - Sociï
1, Activia 3 - Sociï 2, Pax 11 - Sociï 3,
Sociï 4 - Oeken 2, FC Zutphen 5 - Sociï
5.

Sociï nieuws
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Wat is: A. Naor ’t land gaon: Naar het bouwland gaan. “Zöndags 
geet vare met de veziete naor ’t land hen kieken.”

 B. Meur: Niet sterk. “Dat töw is meur.”

 C. Pepperdeuze: 1, Peperbus. “Lank mi’j de pepperdeuze ’s.”
  2, ’n olde pepperdeuze: Een slonzige vrouw. “Vaene-Miene, 

Luze-Miene, olde pepperdeuze, bovölle häöre greutter wal 
op owen langen neuze?” (oud rijmpje)

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Op zaterdagmorgen, 4 december 
gingen meerdere natuur ijsbanen in 
Nederland open. De gemalen in Fries-
land werden stilgezet om de ijsgroei 
te bevorderen. De weermannen spra-
ken op TV over de winter. Op ijsbaan 
Kometa , in Kolomna,begon op dat 
zelfde tijdstip het jeugdtoernooi. De 
media in Rusland waren ruim verte-
genwoordigd: Cameraploegen maak-
ten interviews en het Silver Skate 
Tournament was zelfs op de televisie 
in het sportjournaal van de Russische- 
Staatstelevisie. Dit journaal is te zien 
op www.ijsclublochem.nl onder de 
kop Kolomna sportjournaal. Het toer-
nooi werd geopend door de Minister 
van Sport in Rusland en natuurlijk 
ontbraken de volksliederen niet.

Het thuisfront werd door de rijders 
via SMS op de hoogte gehouden van 
de prestaties, de sfeer, het eten en de 
avonturen van de rijders in het hotel 
waar alle schaatsers waren gehuis-
vest. Op zaterdag werden er verschil-
lende afstanden gereden. Tom, Tim 
en Bart kwamen uit op de 500m en 
de 1500m. Jessica reed de 500m en de 
1000m. Op zondag 5 december,werd 
de 1000 meter verreden en de ploe-
genachtervolging. Ook hier veel per-
soonlijke records. Daarna stond de 
ploegachtervolging op het program-

ma. Een spektakelstuk in opkomst. 
Tom Olthof reed bij de junioren B in 
een team met rijders van STV Lek-
streek uit Noord Holland. Deze ploeg 
werd 3e in het eindklassement: Brons 
voor Tom. Hij is hiermee de eerste 
schaatser van IJsclub Lochem die een 
medaille wint in Rusland! Jessica Ou-
denampsen reed in een gelegenheids-
team bij de dames junioren B. Deze 
ploeg werd vijfde in het klassement.

Bart Kuitert kwam op de ploegachter-
volging uit voor KNSB Team Twente 
van Eelko Blankenstein.
Dit team werd in een veld van 15 
ploegen ( eerste en tweede jaars- C ju-
nioren) keurig vijfde. 
De schaatsers van Team Twente, Tim 
van Benthem , Bart Kuitert en Mike 

Huizenga ,( zie foto) allen pas 14 jaar 
moesten, enkel teams van 15- jarige 
Russen voor zich laten gaan. Trainer 
/coach Poul Veen uit Zutphen kijkt 
tevreden terug op het avontuur in 
Rusland: ‘ Het was een hele belevenis 
voor deze jonge rijders om een wed-
strijd zo ver van huis te rijden. Eerst 
3 uurvliegen en daarna een busreis 
van 2 uur. Aangekomen in het hotel 
gauw omkleden en 20 minuten lo-
pennaar de ijsbaan om het ijs en de 
baan te verkennen. 

Weer terug in het hotel gauw eten en 
naar bedwant de volgende dag begon-
nen de wedstrijden al om 10.00 uur. 
Het is een fantastische ijshal met een 
perfecte ijsvloer. De temperatuur in 
de hal was 14 graden en de ijstempe-
ratuur was -6. Bijna alle rijders reden 
een nieuw persoonlijk record. Het 
was een toernooi waar 20 ploegen 
van elk 10 rijders/sters aan mee de-
den, waaronder 4 Nederlandse ploe-
gen. De Nederlandse ploegen werden 
4e-12e-14e en17e. De rijders/sters 

waren onder de indruk van de oude
stad Kolomna met zijn Kremlin en de
mooie kerken en gebouwen’, aldus
Poul. Op maandagmorgen 6 decem-
ber werd , na een bezoek aan het Ro-
de Plein in Moskou, waarbij in korte
tijd bijna alle kraampjes met mutsen
en souvenirs werden geplunderd ,het
luchtruim opgezocht en vertrok de
Nederlandse ploeg boordevol indruk-
ken weer terug richting Nederland.

Junioren kraken records in Kolomna Rusland
Vorden -  De vier junioren van IJsclub Lochem , die deelnamen aan het 
internationale “Silver Skate Tournament 2010”, hebben de trip naar 
Rusland aangegrepen om hun persoonlijke records in Kolomna te 
verbeteren. Tijdens het Russische avontuur verbeterden Tim Hulshof 
(Ruurlo) Jessica Oudenampsen ( Laren), Bart Kuitert en Tom Olthof, 
beiden uit Vorden hun toptijden. De climax in Kolomna was de ploe-
genachtervolging. Tom Olthof won bij dit onderdeel zelfs een bronzen 
plak!

start ploegachtervolging C- junioren

Aankondiging van het toernooi in Rusland

In de avonduren zijn er programma’s 
die algemeen toegankelijk zijn.

Een greep uit de workshops overdag 
waar leerlingen zich digitaal voor 
kunnen inschrijven: forensisch on-
derzoek, basketbal, Spaans, kerststol 
bakken, hip hop, fietsreparaties, Rus-
sisch, inleiding in de filosofie, muziek 
maken, kaarsen versieren, koken voor 
jezelf, uiterlijke verzorging, make-up, 
gedichten maken, zink bewerken, 
etc. etc. De week begint met een ge-
zamenlijk ontbijt voor alle leerlingen 

en medewerkers en wordt op vrijdag 
17 december afgesloten met een ge-
zamenlijke brunch.
In de avonduren presenteert Het Ste-
delijk drie activiteiten waar iedereen 
welkom is:
Op dinsdag 14 december om 20.00 
een gezamenlijke avond van de Delta 
en Het Stedelijk met als thema: “Wer-
ken met bijzondere professionals”. 
Deze avond is vrij toegankelijk.
Op woensdag 15 december presente-
ren leerlingen hun muzikale talenten 
tijdens het inmiddels beroemde Ste-

delijk on Stage (kaarten zijn aan de 
zaal verkrijgbaar en kosten €3,50). 
Diezelfde woensdag 15 december 
geeft de dochter van Paul Rodenko, 
Ludmila Rodenko, samen met Marko 
Otten (directeur Stedelijk Lyceum) 
de workshop “Paul Rodenko, poëet 
tussen Odessa en Zutphen”. Deze 
workshop is vrij toegankelijk. Al deze 
activiteiten vinden plaats aan de Isen-
doornstraat 3 in Zutphen.

Net als vorig jaar is er ook aan deze Dal-
tonweek een goed doel verbonden:de 
Voedselbank in Zutphen. Leerlingen 
brengen spullen mee van thuis, bak-
ken producten op school en verzor-
gen meer dan 100 pakketten die voor 
de kerst in samenwerking met de 
Voedselbank uitgedeeld zullen wor-
den.

Het Stedelijk Zutphen presenteert!

Komende week van dinsdag 14 december tot en met vrijdag 17 decem-
ber staat Het Stedelijk bol van activiteiten. Het Stedelijk presenteert 
tijdens de “Daltonweek” voor al haar leerlingen een enorme diver-
siteit aan workshops, voorstellingen en experimenten. Deze worden 
verzorgd door medewerkers van de school, ouders, leerlingen en vele 
anderen.

drukkerij

Tijdens de vakantie niets missen van het nieuws dat u in onze weekbladen leest? Op www.WebPaper.nl houden we u 

dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws uit uw eigen regio. Iedere uitgave is afzonderlijk in te zien. Zo is ‘thuis’ 

wel erg dichtbij. Fijne vakantie!

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Lekker op vakantie...
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Groenlo, Batterij 10, 7141 JL, Tel.: 0544 - 461 917
aan de N18, bij Betting & Ressing en Happybad
ook in Apeldoorn en Lelystad

Nolte fabriek in Löhne
Nolte Küchen 50 jaar!
Geen aanbetaling

Kwaliteitskeukens uit Duitsland

Keukens rechtstreeks af fabriek

NIEUW IN GROENLO

VRIJDAG KOOPAVOND

OPENINGSFEEST GROENLO 

Bekijk keuken  
live op 

www.noltekuchen.eu Stille RVS eiland-
schouw 90 cm breed
adviesprijs 1099,-

7

3

Inductie met Powerzone
SI3644B

adviesprijs 1149,-

2

Stoomoven Smeg
SC45V2 linea glas/rvs
adviesprijs 1799,-

4

Vaatwasser Smeg
STA8745

adviesprijs 1279,-

1

Koffieautomaat Smeg
CMSC45 linea glas/rvs

adviesprijs 2499,-

Jubileum
Complete keuken zoals  

afgebeeld incl. 7 apparaten 
en stenen werkblad

Stenen werkblad 5 cm dik, 
Kleur: PURE BLACK

85

Koelkast Smeg
FL164AP

adviesprijs 889,-

6

Vriezer Smeg
VI144AP

adviesprijs 839,-

����������		
�
������

�����������

Wijziging in maten,  
kleur en samenstelling 
apparatuur is mogelijk!

Openingstijden:

Ma gesloten
Di 10:00 - 17:30
Wo 10:00 - 17:30
Do 10:00 - 17:30
Vr 10:00 - 21:00
za 10:00 - 17:00

www.noltekuchencenterno1.nl
MEGA-NOLTE-STORE 1000 m2!

KOOPZONDAG 19 DECEMBER 
EN 2DE KERSTDAG

%

%

%

%
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Word jij onze nieuwe collega?
Keurslager Vlogman, staat bekend om hun vers vleesspecialiteiten, vleeswaren, 
salades, grillproducten en barbecuespecialiteiten. Om die lekkere dingen smakelijk 
te presenteren en vervolgens aan onze klanten te verkopen, komen we een paar 
handen tekort.
Lijkt een baan in onze allround Keurslagerij je wat?

WIJ HEBBEN PLAATS VOOR EEN:

VERKOOPSTER
± 20 uur per week  

Ben je geïnteresseerd? Bel even of loop de winkel binnen.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16,  Vorden
tel. 0575-551321

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

VOORMAN METAAL M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VMK793720
 
Werkzaamheden; 
Als voorman ben je de rechterhand van de productieleider en ben 

je verantwoordelijk voor de planning en het aansturen van mede-

werkers op de metaalafdeling. Tevens werk je zelf mee. De werk-

zaamheden die hier plaatsvinden zijn voornamelijk kleinschalige 

verspanende werkzaamheden en laswerk. Het gaat hier veelal om 

klantspecifiek werk. Er wordt gewerkt in dagdienst.

Functie eisen;

CNC DRAAIER M/V
Omgeving Steenderen - Fulltime - vacaturenummer; VIW795161

 

Werkzaamheden;

Als CNC draaier ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

verspanende bewerkingen met behulp van een CNC gestuurde 

machine. Je taken bestaan o.a. uit het wisselen van gereed-

schap, het programmeren van CNC machines, het oplossen van 

storingen en het laden en lossen van de machine. Je zorgt dat het 

productieproces optimaal verloopt en denkt continu mee in het 

verbeteren van het proces. Tevens ben je verantwoordelijk voor 

de kwaliteitscontrole.

Functie eisen;

ASSEMBLAGEMONTEUR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Aalten - Fulltime- vacaturenummer; VMK796523
 
Werkzaamheden; 
Je bent werkzaam in een team en gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de assemblage van machines op mechanisch vlak van van 

dagdienst en de startdatum is per begin januari 2011.

Functie eisen;

van tekening kunnen werken.

TEKENAAR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VMK796060

Werkzaamheden;

-

lidworks (3D). Je houdt je bezig met tekenwerk ten behoeve van 

machinebouw. Je werkt zowel standaard tekeningen als specials 

uit. Je werkt samen met 3 ervaren tekenaars op de afdeling.

Functie eisen;

PRODUCTIELEIDER M/V
Omgeving Zelhem - Fulltime - vacaturenummer; VCP795096

Werkzaamheden;

Je werkzaamheden bestaan uit werkvoorbereiding, inkoop, uitbe-

steding, planning en uiteraard productieaansturing. Ben je stand-

vastig en recht doorzee dan ben jij wellicht de juiste kandidaat.

Functie eisen;

Voor een productiebedrijf in de omgeving van Zutphen zijn wij op 
zoek naar een:

P&O MEDEWERKER M/V
VIW794887

Deze functie is de eerste 4 maanden fulltime en daarna voor 24 
uur per week.

Ter ondersteuning van de afdeling P&O, de adjunct directeur HR 
en 3 personeelsfunctionarissen verricht je zelfstandig secretariële 
en administratieve werkzaamheden. Hierbij gaat het over het regi-
streren van allerlei personeelsgegevens, uitwerken en versturen 
van correspondentie, uitwerken van arbeidsovereenkomsten, 
bijhouden en archiveren van dossiers en ondersteunende werk-
zaamheden m.b.t. werving en selectie. Daarnaast stel je diverse 
periodieke overzichten op en bewaak je contractstanden. Binnen 
de afdeling ben je het aanspreekpunt aangaande het wagenpark 
en de dagelijkse zaken met  betrekking tot personeelsaangele-
genheden. In deze functie heb je veelvuldig intern contact met 
alle afdelingen binnen de organisatie. Je hebt extern contact met 
uitzendbureau’s en diverse leveranciers. 

Je hebt een secretarieel/administratieve opleiding op MBO-niveau 
aangevuld met enkele jaren werkervaring op een personeelsafde-
ling. Je bent integer, diplomatiek en doortastend. 
Je kunt uitstekend werken met het gehele office pakket. Gezien 
het internationale karakter van de onderneming is een uitstekende 
beheersing van de Engelse taal een vereiste. Duits en Frans is 
een pre. 

Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit te re-
ageren. Aanmelding of eventuele vragen kun je richten aan Ingrid 
Olivier. Telefoonnummer 0575-555518 of via E-mail: werk@eppd.
nl. Op internet is Euro Planit te vinden via www.europlanit.nl.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 13 december t/m zondag 19 december 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

 2e

halve
prijs!*

 2e

halve
prijs!*

Platina aardappelen 
zak 5 kilo   
actie-kiloprijs 0.40

3.99 1.99 50%
korting!

4.69
alle soorten

actie-literprijs 0.78

5.99Coca-Cola
4-pack à 4 flessen x 1.5 liter

  Doneer  al je 
     Super de Boer
statiegeldbonnen voor

 2e

halve
prijs!*

 3e

gratis!

Bourgogne Chablis, 
Bordeaux Roc de Montagne of 
Bordeaux Marquis de Plaisance*    
fles 750 ml 
(maximaal 3 dozen per klant) 9.95 5.-

actie-literprijs 6.67

OP=OP

1.99
net 2 kilo

actie-kiloprijs 1.-

Campina 
feest- of slagroomvla 
alle soorten, 2 pakken à 1 liter 
naar keuze

2.11/3.18

1.99
+1 gratis

ZEGEL

2 stuks

ecim
en

specicim
en

sspec

5.99
per 500 gram

actie-kiloprijs 11.98

3.49
2 stuks

actie-literprijs 2.33

Super de Boer Stein
Breegraven 132 - Warnsveld - 0575-522576

Uit de diepvries
Wagner pizza sensazione
alle soorten, 3 stuks naar keuze

8.99

Runderstooflappen
  voordeelpak

per kilo

Handsinaasappelen

2.99

5.588.37

Old Amsterdam
vers van het mes

7.98

3.99
per kilo

4.58

Karvan Cévitam
alle soorten, 2 bussen 
à 750 ml naar keuze

Amstel
2 kratten 
à 24 flesjes x 30 cl

Maggi droge saus
alle soorten,
2 pakjes naar keuze

Ariel wasmiddel of
vlekverwijderaar
alle soorten,
poeder pak 500-1215 gram,
vloeibaar flacon 500-1350 ml
of tabletten pak 30 stuks,
2 stuks naar keuze

Kabeljauw- of schelvisfilet    
MSC-gecertificeerd

4.49/4.98

6.19
Kipfilet naturel
voordeelpak

6.99
per kilo

2.98
per 250 gram


