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Bennie en Gerda Bargeman: 60 jaar getrouwd
en nog steeds verliefd op elkaarf

Burgemeester Aalderink, mevrouw Bargeman en meneer Bargeman

Allebei 87 jaar oud, zestig jaar getrouwd, op 18-jarige leeftijd verliefd op
elkaar geworden. Nog steeds vitaal, nog volop genietend van het leven en
nog steeds verliefd! ('is nooit anders geweest hoor1), zo zegt de bruid. Ben-
nie en Gerda Bargeman zijn op dag dat ze 59 jaren en 364 dagen zijn ge-
trouwd, stralende gesprekspartners. Samen om acht uur ontbijten, sa-
men om twaalf uur warm eten, 'samen gezelligheid' is troef in huize Bar-
geman aan de Raadhuisstraat in Vorden. Prachtig om te horen wanneer
het diamanten paar vertelt over vroeger, hoe ze elkaar hebben leren kun-
nen en prachtig om te zien, wanneer ze elkaar daarbij met een warme
blik aankijken!

Gerda: ' We hebben elkaar leren ken-
nen op 7 januari 1937, op de dag dat
prins Bernhard en prinses Juliana
trouwden. Ter gelegenheid van dat hu-
welijk kon er op het marktplein in Vor-
den gedanst worden. Daar is het alle-
maal begonnen, daar zagen we elkaar.
Het was meteen liefde op het eerste ge-
zicht', zo zegt ze. 'Ho, ho Gerda, zo
mengt Bennie zich in het gesprek, we
hadden elkaar een halfjaar daarvoor
(september 1936) al eens gezien, toen
we beiden lid werden van de kerk (in
de Achterhoek aangeduid als 'aange-
nomen worden'). Verder nog niets aan
de hand. Toen ik haar op het markt-
plein met een boerendanser zag rond-
springen, toen heb ik er werk van ge-
maakt, ha, ha.

Gerda werkte als dienstmeisje bij de
familie Albers. Als ik bij dat huis op de
fiets langs kwam keek ik altijd om-
hoog en jawel hoor dan kreeg ik Gerda
heel vaak te zien. Zij schoof dan het
raam naar boven om vervolgens de
stofdoek uit te kloppen', zo zegt Ben-
nie. De 'liefde op het eerste gezicht' re
sulteerde al heel snel in vaste verke-
ring. Niet zo lang daarna toog Bennie
naar het buurtschap Varssel bij Henge-
lo om kennis te maken met zijn aan-
staande schoonouders. 'Nee hoor, ik
was niet zenuwachtig, ik viel geloof ik
wel in de smaak', zo zegt Bennie la-
chend.

De ouders van Bennie hadden in Vars-
sel een boerderijtje, een gezin met ze
ven kinderen, zodat er keihard ge
werkt moest worden Voor de kost '!
Gortepap Gerda: 'Ik heb na de lagere

school eerst thuis gewerkt en al vrij
snel daarna 2,5 dag in de week in de
huishouding bij schoolmeester Bier-
ling in Varssel. Vandaar ben ik bij Hen-
ne en Aaltje Albers aan de Zutphense
weg in Vorden gaan werken, op de
plek waar thans Dutch PC is geves-
tigd'. Bennie Bargeman, geboren en
getogen Vordenaar kwam op 'Jacht-
lust' ter wereld (de woning vlak bij de
Veengoot, tegenover de Horsterkamp).
Bennie: 'Na een halfjaar verhuisden
mijn ouders naar een woning nabij
kasteel Den Bramel. Mijn moeder, ook
Vordense, kon altijd zo mooi vertellen.
Ze kende de gehele omgeving hier op
haar duimpje. In het huis waar jouw
grootvader en jouw vader hebben ge
woond, daar woonde vroeger ene Pelle
Gerritsen. Daar ging mijn moeder al-
tijd 'gorte' halen voor de pap', zo kreeg
de pers te horen! Bennie heeft de ver-
halen van zijn moeder goed onthou-
den, hij rakelde aan de vooravond van
zijn diamanten huwelijk de ene na de
andere anekdote op. Gerrit Bargeman,
de vader van Bennie, was metselaar
van beroep. Eerst bij een baas, later
werd hij zelfstandig ondernemer. Al
spoedig bleek dat de appel niet ver van
de boom was gevallen. Bennie trad op
14-jarige leeftijd in de voetsporen van
zijn vader.

Gerda en Bennie hadden negen jaar
verkering, de Tweede Wereldoorlog
stond aanvankelijk een huwelijk in de
weg. En toen brak de grote dag aan, op
14 december 1945 traden zij in het hu-
welijk. Het huwelijksfeest werd ge
vierd bij café Lettink aan de Almense
weg. Bennie: 'Het werd een best feest,

Joep Lettink had zelfs nog ergens een
vat bier op kunnen scharrelen'. Gerda:
'Ik weet nog wel, het vroor, het was
hartstikke koud. We woonden in, wat
wij toen noemden, een 'boshutje' in de
bossen achter het zwembad. Na afloop
van het feest samen met de buren, lo-
pend over de zandweg naar huis, best
wel schik gehad onderweg'. Daar in de
boshut werd zoon Gerrit geboren. Vier
jaren later verhuisden Gerda en Ben-
nie met hun spruit naar de Wilden-
borchseweg 25, een woning naast de
toenmalige bakker Oplaat, waar ze
ruim 29 jaren hebben gewoond. Daar
werden ook zoon Johan en dochter Fri-
da geboren. Bennie: 'Het aannemers-
bedrijf van mijn vader was aan de
Ruurloseweg. Bij ons huis in de Wil-
denborch hadden wij een depot. Ger-
da hielp daar volop mee, klanten hel-
pen met de materialen e.d. Kamer
blauw van de rook Wanneer de boeren
mij moesten hebben en ik was er niet,
dan werd er gewoon gewacht. De klan-
ten kregen koffie en een sigaar. Kwam
ik dan thuis, de gehele kamer blauw
vari de rook', zo lacht Bennie. Beginja-
ren vijftig overleed Bargeman senior,
waarna Bennie en zijn broer Derk het
bedrijf overnamen. Anno 2005 wordt
het aannemersbedrijf Bargeman ge
rund door Gerrit, zoon van Bennie en
door Gerrit, zoon van Derk.

Bennie Bargeman terugblikkend: 'Het
was natuurlijk direct na de oorlog geen
vetpot, de mensen hadden het verre
van royaal en waren genoodzaakt zeer
zuinig te leven. In de zestiger jaren
werd het beter en konden wij een goe
de boterham verdienen', zo zegt Ben-
nie die zich de bouw van tal van wonin-
gen, scholen en de Wehme nog goed
voor de geest kan halen. In die jaren tel-
de het aannemersbedrijf circa tien me
dewerkers. Bennie Bargeman stopte op
bijna 65-jarige leeftijd, broer Derk volg-
de hem twee jaren later.

Inmiddels wonen Bennie en Gerda al
weer 27 jaren aan de Raadhuisstraat
in een woning die, hoe kan het ook an-
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ders, destijds door aannemersbedrijf
Bargeman werd gebouwd. Tot op bijna
80-jarige leeftijd trokken Bennie en
Gerda, na hun actieve werkzame le-
ven, er tweemaal per jaar met de cara-
van op uit. Als ze nu op TV naar mu-
ziekprogramma' s uit bijvoorbeeld
Oostenrijk of Duistland zitten te kij-
ken dan, zegt Gerda dikwijls : 'Kijk
Bennie, daar zijn wij al eens op vakan-
tie geweest'! Tegenwoordig gaan ze
niet meer zoveel weg, gewoon lekker
met zijn tweetjes thuis bevalt beiden
prima.

Gerda doet de huishouding, leest veel
en kijkt graag televisie. Bennie is nog
volop in de weer met zijn hobby: schil-
deren. In de woonkamer, in de hal van
hun woning hangen door hem zelf ge
schilderde landschappen. Vorige week
woensdag was het feest, samen met de
kinderen en de drie kleinkinderen
(Edwin, Maarten en Arnold) smullen
van de taart en een drankje. Een ple-
zierige dag, waarbij burgemeester
Henk Aalderink zijn persoonlijke feli-
citaties kwam aanbieden. Gerda en
Bennie eendrachtig: 'Het leven is ge-
ven en nemen, verdraagzaamheid to-
nen, geen ruzie maken, wat is het toch
fijn datje al zo lang hele dagen met el-
kaar kunt optrekken'!!

Inleveren berichten
en advertenties

In week 52
(26 - 31 december)

verschijnt weekblad
Contact normaal op
dinsdag/woensdag.

Advertenties en berichten
dienen echter donderdag

22/12 om 12.00 uur
binnen te zijn.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst 22.30 uur ds. J.
Kool. Zondag 25 december 10.00 uur Eerste kerstdag
10.00 uur ds. B. Neppelenbroek

Hervormde kerk Wichmond
Zaterdag 24 december Kerstavond Ds. M. Bernard-Boer-
tjes Zondag 25 december 10.00 uur ds. Benard-Boertjes

Gereformeerde kerk Vorden
Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst 22.30 uur ds. J.
Kool in de Dorpskerk Zondag 25 december 10.00 uur ds.
D. Westerneng mmv kindernevendienst 19.00 uur ds. D.
Westerneng

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 24 december 22.00 uur Eucharistieviering mmv
Cantemus Domino Zondag 25 december 10.00 uur Eu-
charistieviering m.m.v. Kinderkoor, 15.00 uur Kindje wie-
gen

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 december 19.00 uur Eucharistieviering kinder-
koor, 22.00 uur Woord- en communiedienst, dames/he-
renkoor. Zondag 25 december 10.00 uur Eucharistievie-
ring m.m.v. herenkoor

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

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

Tandartsen:
24 tot en met 26 december: B.W.A.M. Polman, Lochem,
telefoon 0573 251483. Spreekuur voor spoedgevallen op
genoemde dagen van 11.30 - 12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, tijdelijk geen spreekuur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken.

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

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

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

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
- Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-

den ma t/m w van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
ge/ette regels: elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

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

• Wist U dat Herbalife een
30 dagen geld terug garantie
kent? Wat let u dus? Gewoon
doen! Nieske Pohlmann 0314
-641309/06-54326669
www.no-jojo.nl

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

• Nordic walking cursus
met de juiste techniek om
beter te bewegen, fitter te
worden en conditie op te
bouwen Informatie: 0575-46
3603.

• Te koop: Kerstbomen.
Vers uit de grond, div. soorten.
Familie Kappert, Ruurlose-
weg 87, Kranenburg. (0575)
55 69 35 of (06) 15540958.

• Live muziek tijdens uit-
vaart of crematie www.adagi-
ojvdstaak.com.

• Te koop zeer mooie Duit-
se herder pup teefje geb.
7-10-'05. Ouders komen uit
zeer goede bloedlijnen div.
prijzen gewonnen. Ouders
HD vrij. Pup is in gezin opge-
groeid voorzien v. stamboom
ingeeent en ontwormd. info:
0575-463792.

• Het Achterhoeks Bach-
koor en Orkest zoekt voor
de uitvoering op 12-03-06
van het Stabat Mater van
Haydn en dat van D Scarlatti
Strijkers die op projectbasis
mee willen doen. Info: J. Reu-
meekers (0573) 46 16 28.
Tenoren zijn ook welkom.

• Gratis af te halen: 3 lieve,
jonge boerderij katjes (7
maand), tel. 0575-551279.

Omdat het werkt!
® HERBALIFE.

voor:
afslanken, aankomen, minder

moe zijn en meer energie hebben
of puur gezonde voeding!

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

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Heeft u iets te vieren
of een herinnering?

Wij maken voor u een speciaal

sieraad of beeld in brons.

Ook reparaties.

Atelier Henk fggersman
Burg. Galleestraat 8
Vorden 55 07 25

openingstijden wo. t/m za. 10-17 uur

Wij wensen u smakelijke kerstdagen

'chrnond -

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

Vlaai v/d week

Kerstvlaai
6-8 stukken € 6,25

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren € 4,OO

Winterheerlijkheden

Kaneeltulband
€3,50

Pudding
div. smaken, diepgevroren ca. 500 gram

€4,50
Dinsdag 27 december zijn wij de hele dag GESLOTEN

% Yoga en meditatieve-
lessen beginnen op 11 ja-
nuari in Ruurlo en Lochem.
Inl. Mariëtte van Lierop, tel.
(0573)454610.

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

• Vervolg yogalessen in
januari, Dorpscentrum Vorden
op dinsdagochtend en -avond.
Informatie: tel. (0575) 57 21 30,
e-mail: g.vdweg@wanadoo.nl

• Aardstralen, wateraders
of electrosmog in uw wo-
ning? Of misschien andere
straling. Wilt u het graag we-
ten. Mirjam Veenhuis 0573 -
45 02 08.

• Tot en met 29 december
2005 is het nog mogelijk oud
papier te brengen bij de con-
tainer van Muziekvereni-
ging Sursum Corda bij Al-
menseweg 33. Daarna is het
niet meer mogelijk hier oud
papier te brengen. Sursum
Corda bedankt iedereen voor
de vele tonnen oud papier die
de afgelopen jaren bij ons zijn
gebracht.

• Verhuisd per 17 decem-
ber 2005 van Mosselseweg 1
Vorden naar Het Molenblick
4, 7251 BR Vorden. Ab & Ria
Berenpas-van de Kamp.

• Cursus babymassage.
Nog enkele plaatsen vrij voor
vrijdagmorgen 6, 13, 20 ja-
nuari '06. Bel snel Organic
Move, tel. (0575) 55 62 17.

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

Dagmenu's
21 dec. t/m 24 dec. 2OO5

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Dagmenu's kunt u krijgen van 16.00 uur lot 22.00 uur.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1.25 p.p.
Prijs voor soap € 2.25 p.p.

Prijs voor ijs met slagroom € 1.75 p.p.

Woensdag 21 december
wildbouillon / spies de rotonde, kruidenboter, aardappelen
en groente
Donderdag 22 december
boerenkool met spekjes, rookworst en speklap, jus en zuur/
parfait met slagroom

Vrijdag 23 december
champignonsoep / hazenpeper met aardappelpuree en
rode kool

Zaterdag 24 december (alleen afhalen)
pangafilet met saus, aardappelen en groente / ijs met slagroom
Wij zijn kerstavond tot 17.30 uur geopend!!
Let op de bestellingstijd!!
Maandag 26 december
geen dagmenu

27 december, 28 december, 29 december
30 december, 31 december, 1 januari
alle dagen gesloten

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19
Ook è la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
• ̂ ^ ^^* Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



Op 27 oktober 2005 is onze zoon

Teun
geboren.

Wij zijn dolblij dat hij na een verblijf in het zieken-
huis op 15 december 2005 is thuisgekomen.

Tonnie & Sanne Klein Selle

Pasmanshaard 19,
7261 VL Ruurlo,
0573-421645

Ogen als sterretjes
een mensje heel klein
je gedachten nog verretjes
wat zijn wij gelukkig
jouw pappa en mama te zijn

Een zoon! Jacco
geboren op 17 december 2005.

4765 gram - 55 cm.
Zijn trotse ouders:

Ard & Dibora Kettelerij-Smenge
Almenseweg 26
7251 H R Vorden
telefoon: 0575-55 91 99

Wilt u beschuit met muisjes komen eten, laat het
ons dan even weten!

| »^^^^^^®s®«^ i

* 9F> i ft ft r netmiiwrl25 jaar getrouwd

Op 29 december 1980 zijn we getrouwd en nu
nog steeds bij elkaar.

Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Wilt U ons hiermee feliciteren dan nodigen wij u
uit op onze doorlopende receptie op donderdag
29 december a.s. tussen 16.00 uur en 22.00 uur
bij Hotel Café „Het Groene Hert" (Herfkens),
Z.E.weg 64 te Baak.

Jan & Anja Poorterman
* Schimmelpenninklaan 17
» - 7203 EV Zutphen

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta •
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

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

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

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

De kernen Vorden, Hengelo, Steenderen,

Hummelo/Keppel

en Zelhem blijven hun eigen gezicht behouden.

Weekblad Contact helpt daar mee.

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
is geweest, geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve zorgzame moeder, groot- en over-
grootmoeder

Hendrika Antonia Eggink-Reerink
weduwe van Jan Eggink

op de leeftijd van ruim 100 jaar.

Warnsveld : H. Eggink t
J.B. Eggink-van Til

Diny en Erik
Jan en Everdien
Erik en Linda

Vorden : W.J. Eggink t
H.J. Eggink-Meijer

/-///da en Gerard
Johan en Diana

Vorden : E.J. Eggink
A.C. Eggink-Lettink

André en Winanda
Henri en Renate
Christine en Martijn

en achterkleinkinderen

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel en
de medewerksters van „de Wehme" in Vorden voor
de liefdevolle zorg en aandacht.

Vorden, 18 december 2005
Correspondentieadres:
E. Eggink
Lankampweg 5
7251 PM Vorden

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op vrijdag 23 december om
13.00 uur in uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink
4a te Vorden.

Voor aanvang van de dienst is er van 12.30 tot
12.50 uur gelegenheid om afscheid van haar te
nemen.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Na de begrafenisplechtigheid kunt u de familie
condoleren in bovengenoemd uitvaartcentrum.

"En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem"
Openbaring 21

In dierbare herinnering.
Mijn lieve zorgzame man, onze vader en grootvader

Antonius Johannes Smeenk
Anton

* 16 maart 1928 t 17 december 2005

Vorden : Luci
Apeldoorn: Wilma en peter

Me/s, Sanne en Me/c,
Winne Sophie

Lochem: Ingrid en Dinant
Frederieke, Radboud

Steenderen: Lucian en
Evert (in herinnering)
en Martin

Harm, Diederick
Zutphen: Marijke en Ron

Duco, Ward, Rijk

De Steege 37
7251 CL Vorden

Anton ligt opgebaard in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.

De dienst van dankbaarheid voor zijn leven zal
worden gehouden op vrijdag 23 december om
11.30 uur in de Dorpskerk te Vorden.

Voorafgaande aan de dienst kunt u afscheid
nemen vanaf 11.00 uur.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvin-
den om 13.45 uur in crematorium Slangenburg
Nutselaer 4 te Doetinchem.
Na afloop daarvan is er gelegenheid tot condo-
leren.

Geen bezoek aan huis.

Inplaats van bloemen, graag een bijdrage aan het
Koningin Wilhelmina Fonds.

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dank-
bare herinnering aan de liefde die zij ons heeft ge-
schonken en met een bevrijdend gevoel dat haar
lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder

Antonia Gezina Maria Hilge-Jansen

* 16 mei 1919 118 december 2005

J.B. Hilge
Ans en Willy

Martijn en Sanne
Jeroen

Frans en Marja
Natascha
Nick
Thessa

Maria en Gradus
Irene en Sander

Anoek
Suzanne en Ad

Hennie en Frans
Evelien en Wilfred
Yvonne en Rudie

Patrick

"v>
Tonnie en Irma

Menno
Jarno

Harrie en Mariken
Sinéad

Lidwien en René
Richard
Sandra en Hans

Peter

Correspondentieadres:
van Heeckerenstraat 7
7251 XJ Vorden

De avondwake zal worden gehouden op donder-
dag 22 december om 19.00 uur in de Christus
Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vorden, waarna aan-
sluitend gelegenheid is om afscheid te nemen en
tot condoleren van de familie in uitvaartcentrum
Monuta, naast de kerk.

De uitvaartdienst is op vrijdag 23 december om
11.00 uur in de bovengenoemde kerk waarna de
begrafenis volgt op de R.K. begraafplaats te Vier-
akker.

Na afloop is er gelegenheid de familie te condole-
ren in het Ludgerusgebouw.

Liever geen bezoek aan huis.

Lieve oma, bedankt voor alles

Martijn en Sanne
Jeroen
Natascha
Nick
Thessa
Irene en Sander

Anoek
Suzanne en Ad
Evelien en Wilfred
Yvonne en Rudie

Patrick

S?
Menno
Jarno
Sinéad
Richard
Sandra en Hans

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Meld uw klacht:
www.fietsersbond.nl

Ergert u zich ook wel eens aan

hobbelende fietspaden met schots

en scheef liggende tegels? Achter

stallig onderhoud

is gevaarlijk voor fie

Fietsersbond roept

op hun klacht over

paden, liefst met fo

i n< !• p
sers De

echte fiets

o, op te sturen

naar het meldpunt op de website

De fietsersbond dringt er bij de

gemeente op aan het fietspad

snel op te knappen!

ZELFDE WERK.

/c. "̂  «i>•"""•" ̂  V-J
.̂ TMB"*"1** •

Als verplegende
op vakantie?

Ga mee met
de Zonnebloem!

Ben jij verpleegkundige

of ziekenverzorgende en

wil je langdurig zieken

en gehandicapten

de vakantie van hun

leven bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons

supergemotiveerde team

vrijwilligers.

Bel (076) 564 63 65
of kijk op
wwvv.zonnebloem.nl

de Zonnebloem



Gratis
laar

Circus
Sim?

Mona
schepijs of
yoghurt ijs

650 ml
2 bakken

met extra gratis
3 circuszegels

Spaar nu bij Super de Boer
voor gratis toegangsbewijzen.

Tien weken lang, van maandag 10 oktober
2005 t/m zaterdag 17 december 2005, kunt
u bij onderstaande vestigingen van Super de
Boer sparen voor GRATIS toegangsbewijzen
voor het grandioze Wintercircus Sijm.
Gedurende de actieperiode ontvangt u bij
iedere € 12.50 aan boodschappen (exclusief
statiegeld, tabakswaren, koopzegels, diensten
en slijterij) een spaarzegel. Tevens ontvangt
u wekelijks bij 2 verschillende artikelen ook
nog eens 1 of meerdere spaarzegels.
Sparen gaat dus snel en makkelijk.
De spaarzegels plakt u op een spaarkaart.
Wij verzoeken u uw volle spaarkaart zo
snel mogelijk om te wisselen voor een
waardecheque, die u dan vanaf woensdag
21 december 2005 weer kunt omwisselen
voor uw definitieve GRATIS toegangsbewijs.
De circusvoorstellingen vinden plaats bij
camping Goldberg, Larenseweg 1 te Vorden
van zaterdag 31 december 2005 t/m zondag
8 januari 2006. De voorstellingen vinden
plaats om 12.30 uur en om 15.30 uur.

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

Aviko
frideale
2 zakken

a 600 gram

98

met extra gratis
3 circuszegels

De deelnemende Super de Boer
vestigingen vindt u in:
steenderen - Dorpsstraat 14 - Telefoon 0575-451206

Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575-552713

Hengelo (gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575-461793

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Graag gedaan.

Super
deBoer

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
19 december t/m zaterdag 24 december 2005 en alleen geldig bij
nevenstaande Super de Boer vestigingen.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.



Vlogman, Keurslager

Ook dit jaar weer een groot
assortiment vleeswaren en met
eigengemaakte gebraden
producten zoals:
'Gebraden Rosbief
'Gebraden Fricandeau
'Gebraden Kalfsrollade
'Gebraden Varkensrollade

'Gebraden Runderrollade
'Gebraden Steakrollade
'Gebraden Zeeuwsspek
'Gebraden Casselerrib

En diverse soorten patés, wat
dacht u van een lekkere cranberry pa-
té of een bourgondische paté of
een wild paté.

Al onze rollades worden met de
hand geknoopt en naar uw wens
gemaakt. Het gewicht wat u wilt,
pittig of wat minder zout, alles kan.

'Lende Rollade
'Magere Runder rollade
'Rib Rollade
'Doorregen Rollade
'Varkens Filet Rollade
'Schouder Filet Rollade
'Kalfs Rollade

Vraag bij het bestellen
rustig om een braadadvies.

De rollade tip:
Draai de rollade altijd de zelfde
kant op in de pan dan wordt hij
overal gelijkmatig gebraden.

Het is weer feest aan tafel, we
gaan gourmetten of fonduen.
Zie onze speciale gourmet folder.

Ook voor wild bent u bij ons aan
het juiste adres, van
herten bief stuk, hazenbout,
hazenpeper of een lekker konijn.
Wij kunnen het hele ass. leveren
ook exotisch wild. Wij moeten alles
bestellen dus graag uw bestelling
op tijd doorgeven.

Ook voor uw groente en
rauwkosten kunt u bij ons terecht.
Al onze gesneden groenten zijn
vers van het mes en worden zonder
toevoegingen ingepakt zodat de
groente lekker vers en zacht is. Om
teleurstelling te voorkomen kunt
u uw groente bestellen.

Ook voor de specials kunt U
bij ons ruim terecht,

Zoals;

Ham gehakt wellington

Cordon Noëlle

Pampa schijf

Katenhaasje

Neem nu als voorafje een
Ham gehakt wellington.
U bent al zo druk, daarom doen
wij het werk voor u.
U hoeft het alleen nog maar in de
oven te doen.
Oven voorverwarmen op 195
graden terugzetten naar 175
graden en dan nog 25 minuten.

Of het lekkere katenhaasje, een
varkenshaas gemarineerd en
omwikkeld met spek. 20 min.
bakken in de koekenpan wat
champignons erbij en u hebt weer
iets lekkers op tafel.

Zutphenseweg 16, 7251 DK Vordert, tel. 0575-551321

STUNTVERKOOP
VAN PERZEN

MET 50% KORTING,

Jos v.d. Hurk Wonen heeft een enorme partij perzische
en andere oosterse tapijten weten te

bemachtigen bij een belangrijke importeur
wiens voorraden te groot werden.

Deze grote partij wordt verkocht voor

HALVE PRIJS
ALLE TAPIJTEN WORDEN VERKOCHT MET CERTIFICAAT VAN ECHTHEID EN ORIGINE.

Jos v.d. Hurk Wonen staat borg voor garantie en echtheid.
Bovendien kunt u tijdens de actie nog ruilen of zelfs uw geld
terug krijgen. De verkoop geschiedt rechtstreeks aan particu- - i
lieren zonder enige opslag of bijkomende kosten.

Grotere kleden
worden gratis
thuis bezorgd of
op zicht gebracht.

SMSS

* l

€ 66,- per m

e*
JOS VAN DEN HURK

Patronaatsstraat 1a • 7131 CD LICHTENVOORDE 'Tel. 0644 373890 • Fax 0544 374202

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

/oais • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

Bedrijf cn showroom: Gerritsen weg 6
(IndiistricUT-rrin 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijtrkamp)

7202 BP Zutphen

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

MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB,«3

Al 30.000 doden in
Pakistan, India en Afghanistan.
Laten we weer helpen!

www.giro800800.nl

S A M E N W E R K E N D E
H U L P O R G A N I S A T I E S

Den Haag

:



Kerstmarkt gezellig en goed bezocht!

De voor zaterdag via de radio aangekondigde gladde wegen, met name in
Zutphen, Warnsveld en Vorden met daarbij het dringende advies 'thuis
blijven', bleek alleen in de ochtend op waarheid te berusten.

Deze door de koks van hotel Bakker
bereide winterse lekkernij, verdween
in feite voor 'een koopje' (3,50 euro) in

de hongerige magen! Terwijl scouting
Vorden, het kampvuur de gehele mid-
dag brandend hield, was het op het
podium op de markt een komen en
gaan van vele muzikale artiesten. Een
bonte mengeling: muziekverenigin-
gen, zangkoren, boerendansers e.d. El-
ke groep of koor had wel een aantal
supporters naar de markt weten te
lokken, waardoor de artiesten veelvul-
dig een applaus in ontvangst mochten
nemen.

Op het podium en ook op en rondom
de kerstmarkt klonken regelmatig de
sonore geluiden van de midwinter-
hoornblazers uit Lochem. ' Het zijn
drukke weken voor ons, overal in de
regio veel optredens. Toch blijft het
erg leuk om te doen, met name wan-
neer we de mensen desgevraagd kun-
nen vertellen over de betekenis van
het midwinterhoornblazen', aldus één
der blazers. Tijdens deze kerstmarkt
ook demonstraties ambachtelijk ijzer-
smeden, verzorgd door smederij Ol-
denhave. De kinderen konden deze
middag zelf broodjes bakken van het
door bakker Joop beschikbaar gestelde
deeg. Zoals het een 'goede kerstmarkt'
betaamt ook aandacht voor goede doe-
len. Zo gaan de donaties die de ' spin-
ning' in de tent van Strada Sports ople-
verde naar de Wehme waar vrijwilli-
gers bezig zijn een busje te realiseren
waarmee de bewoners bijvoorbeeld
een uitstapje kunnen maken.

De Rotary- club uit Zutphen stond
voor hetzelfde doel op de kerstmarkt.

De opbrengst van hun producten
wordt aangewend om de verzekering
van het busje te betalen. Bovendien
willen leden van deze Rotary- club
straks (bi j toerbeurt) als chauffeur van
het busje gaan fungeren.

De werkgroep van de afdeling Vorden
van Amnesty International was ook
met een verkoopstand met onder
meer kaarsen e.d. aanwezig.

Daarnaast verzamelde Amnesty met
succes handtekeningen. Een actie die
in het teken staat van het helpen van
gewetensgevangenen in Syrië, Soedan
en Turkmenistan.

Gelukkig maar, want nu kwamen za-
terdagmiddag honderden personen
een bezoek brengen aan de Kerst-
markt in het centrum van het dorp.
Een gezellige sfeervolle markt, waar
zoals te doen gebruikelijk bij dit soort
'markten', een groot aanbod aan pro-
ducten die met de naderende kerst
hebben te maken. De traditionele cho-
colademelk, oliebollen en Glühwein
ontbraken natuurlijk niet. Een kerst-
markt die tegen het vallen van de
avond werd besloten met een heerlijke
boerenkoolmaaltijd met worst.

Vorden Cl ijshockeykampioen

Kolde Karmis met veel ijspret
Terwijl de hele kleintjes zich zater-
dag tijdens de kerstmarkt opper-
best in de draaimolen vermaakten,
was er voor de oudere kinderen vol-
op ijspret op de naast het markt-
plein gelegen ijsbaan, aangelegd
door het Vordense bedrijf Riho
Techniek.

Net als een week geleden, toen de Ie
den van de kermiscommissie, vooraf-
gaande aan de opening, de gehele
nacht (van vrijdag op zaterdag) de
baan hadden besproeid, werd ook dit
weekend niets aan het toeval overgela-
ten. Ook nu weer de gehele nacht
sproeien, zodat de jeugd zich zaterdag
onder optimale omstandigheden kon
vermaken. Verder op deze zaterdag op
de ijsbaan geen andere activiteiten.
Zondag gold een andere indeling,
toen kon er gedurende twee blokken
(13.00- 15.00 uur en 16.30- 20.00 uur)
geschaatst worden. De tussen liggende
uren werden ingeruimd voor onder

meer een ijshockey toernooi. Een toer-
nooi dat gedurende de gehele Kolde
Karmis door Free Wheel werd georga-
niseerd. Geen hockey op schaatsen,
maar op speciale schoenen. Hieraan
werd door circa Sdteams meegedaan,
het toernooi werd via een poulesys-
teem afgewerkt. Zondagmiddag wer-
den de finalewedstrijden gespeeld.
Uiteindelijk werd het Cl team van de
voetbalvereniging Vorden1 ijshockey-
kampioen; 2e Golden Girls 'Hot Choco-
late'; 3 groep Stickies; 4 Team Gijs van
Veen'. Deze Gijs van Veen werd tevens
uitgeroepen tot beste speler van het
ijshockey toernooi. Zij zus Lisa kreet;
de prijs voor de beste goalie. De Kolde
Karmis wordt woensdag 21 december
definitief afgesloten. Die dag kan er
nog volop worden geschaatst.
Tussen 14.00 en 17.00 uur is er een spe-
ciale kindermiddag, waarna tot slot
vanaf 17.00 tot 21.00 uur geschaatst
kan worden, hetgeen meteen het ein-
de van de Kolde Karmis 2005 betekent.



3VO afdeling in de gemeente Bronckhorst Winterse Molen
In de gemeente Bronckhorst wil men komen tot de oprichting van één af-
deling verkeersveiligheidsorganisatie 3VO. Om belangstellenden hierover
te informeren werd er een informatie bijeenkomst gehouden in zaal
Leemreis. Zo'n dertig personen waren aanwezig.

Het doel van 3VO is om mee te helpen
het aantal gewonde en dodelijke
slachtoffers in het verkeer te vermin-
deren door bestrijding van de ver-
keersonveiligheid, daar waar dat mo-
gelijk is. De landelijke organisatie van
3VO bestaat uit vier regionale steun-
punten. Elke provincie vormt een dis-
trict die ondersteunt wordt door een
van de regionale steunpunten. Een dis-
trict bestaat uit kringen die gevormd
worden door afdelingen. Voor 3VO dis-
trict Gelderland is er in Zutphen een
steunpunt. Hier werken een aantal be-
roepskrachten die het district en de af-
delingen ondersteunen bij het organi-
seren van acties, opstellen van werk-
plannen, aanvragen van subsidies,
contacten leggen met gemeenten en
dergelijke. Uitvoerig werd ingegaan
wat een afdeling van 3VO doet, hoe
een plan van aanpak verkeersveilig-
heid opgesteld wordt en wat de rol is

van 3VO in deze opzet. Een overzicht
laat zien dat er diverse doelgroepen
zijn. Kinderen van 0-4 jaar, kinderen 4-
12 jaar (basisonderwijs), kinderen 12-
16 jaar (voortgezet onderwijs), begin-
nende bestuurders (16-25 jaar), rijbe-
wijsbezitters (25-60 jaar) en ouderen
(60 jaar en ouder). Bij iedere doelgroep
werd een toelichting gegeven en waar
rekening mee gehouden dient tewor-
den.Voor de oprichting van 3VO in de
gemeente Bronckhorst zijn veel vrij-
willigers nodig.
Een reeks activiteiten werden ge-
noemd waar een vrijwilliger een steen-
tje aan kan bij dragen. Dat kan voor ie-
dereen verschillend zijn. Verkeersou-
ders op basisscholen, helpen bij rij-
vaardigheidstesten 55+, doorstartcur-
sus jongeren, brom(fiets)cursus,
schoolverkeersexamens, financiële en
bestuurlijke aspecten van een afde-
ling, voorlichting maar ook mensen

die bijvoorbeeld willen meedenken
over nieuwe projecten en voorlichting
of gesprekspartner willen zijn van de
gemeente en andere wegbeheerders.
Uiteraard worden de vrijwilligers uit-
voerig bij hun werk ondersteunt door
het steunpunt van 3VO. Ook als men
af en toe als vrijwilliger wil helpen is
men uiteraard welkom. De bedoeling
is dat er in de gemeente Bronckhorst
één 3VO afdelingkomt met een be-
stuur van ongeveer vier personen. Het
zou wenselijk zijn dat dit aangevuld
wordt met afgevaardigden uit de vijf
kernen. Daardoor blijft iedere kern
haar eigen identiteitbehouden. De af-
gevaardigde uit de kern heeft contac-
ten met mensen. Dankzij deze 'voel-
sprieten' weet men wat er leeft in de
samenleving en kan men meepraten,
meedenken en vooral meedoen. Want
het doel is: minder ongevallen, min-
der leed en meer veiligheid in het ver-
keer in de gemeente BronckhorstlVoor
meer informatie over 3VO Bronck-
horst kan men contact opnemen met:
Evert Steentjes in Zelhem. Tel. (0314)
62 21 26.

Gevarieerd Kerstconcert in N.H. Kerk

"Het Koninklijk Doesborgh's Mannenkoor onder leiding van Jan Visser uit Steenderen zong een viertal gevarieerde liederen"

In de Nederlands Hervormde Kerk in Steenderen werd zondagavond het jaar-
lijkse kerstconcert gehouden. Medewerking werd verleend door Zangvereni-
ging Steenrewalt onder leiding van Anton van Bergen, Huil House onder lei-
ding van Lu ei a n Venderink-Smeenk, Het Koninklijk Doesborgh's Mannen-
koor en Muziekvereniging Nieuw Leven beiden onder leiduig van Jan Visser.

Het concert werd geopend door Mu-
ziekvereniging Nieuw Leven met een
mooi gedragen 'Canterbury Choral'
van Jan van der Roost. Daarna richtte
voorzitter Agnes Gosselink een ope-
ningswoord tot de aanwezigen, met
een kleine overpeinzing en de wens op
geluk, warmte, harmonie, vrede en al-
le goeds voor het nieuwe j aar.Zangver-
eniging Steenrewalt voerde de 'Missa
Maris Stella' uit, een eigen compositie
uit 1992 van Anton van Bergen. Het
werk bestond uit meerdere delen en
behalve de orgelbegeleiding van de di-
rigent, werd prima op de dwarsfluit
gespeeld door Ilse Harmsën.Hierna
speelde Muziekvereniging Nieuwe Le-
ven 'Fanfare of the Bells' van William
Gorden.Full House, dat bestaat uit Ma-
rion en Henk Knol en Toos en Luuk
van Asselt, is een close harmonie
groep met begeleiding op piano door
Lucian Venderink. Vier werken wer-

den gezongen, met als eerste de 'Songs
of praise the angels sang', een uit be-
gin 1900 daterende christmascarol
van C.J. King. Een Nederlands lied van
Marijke de Bruijne, tekst, en A. Telder-
man, muziek, 'Naar wat ongrijpbaar
is', werd prachtig gezongen. 'This
World' was oorspronkelijk van Beetho-
ven en werd door Torn Parker gearran-
geerd.

Het 'Keer je hart' was een gezongen
psalm 88 van H. Oosterhuis en A. Oo-
men. De altsolo was voor Marion Knol.
Tot slot werd het laatste couplet van
'Songs of praise' nog eens uitge-
voerd.Muziekvereniging Nieuw Leven
had de 'Alpina Saga' van de Zwitser
Thomas Doss op het programma
staan. Geen kerstmuziek eigenlijk,
maar wel prachtig. Dirigent Jan Visser
vertelde waar het stuk over gaat: de
lokkende klanken rollen van de berg

naar de vallei, waarna de wandelaar
opkijkt naar de schoonheid van de
berg. Het is soms bedrieglijk mooi en
dan gaan mensen de berg op om nooit
meer terug te keren.De dirigent van
Het Koninklijk Doesborgh's Mannen-
koor werd door een van de koorleden
voorgesteld: "U hebt een burgemees-
ter uit Doesburg, maar wij hebben een
dirigent uit Steenderen!" Jan Visser
staat sinds oktober 2004 voor dit koor
dat al zo'n 130 jaar bestaat. Onder zijn
leiding zongen ze een viertal liederen.
'S'ist Heilige nacht', 'Ich bete an die
macht der liebe', 'Kerstgezang' en 'Izje
cheruvimi'.In de zeer gevarieerde 'Po-
lish Christmans Music' van Johan de
Meij werden vele kerstliederen ver-
werkt tot een prachtig geheel. Als laat-
ste kerstconcertstuk werd gespeeld
'Stille Nacht', een arrangement van Ja-
cob de Haan.Na het slotwoord van Ag-
nes Gosselink, waarbij alle aanwezi-
gen werden bedankt voor de komst en
prettige kerstdagen en een gezond
2006 werden gewenst, speelde het or-
kest het 'Ere zij God' waarbij iedereen
staand meezong. Een prachtig, gevari-
eerd kerstconcert werd geboden.

"De Bronkhorster Molen in Steenderen zag er prachtig uit na een sneeuwbuitje in de nacht"

De Bronkhorster Molen in Steende-
ren zag er prachtig uit na een
sneeuwbuitje in de nacht van vrij-
dag op zaterdag. Het was prachtig
weer maar er was weinig wind.

De molenaars Geert Buys en Knud Jen-
sen moesten erg hun best doen om
een beetje wind te vangen. Deze och-
tend stond molenaar Dirk Koopmans
een poos achter de toonbank waar de

diverse molenproducten worden ver-
kocht. Het gaat steeds beter met hem.
Dat konden ook de andere aanwezige
molenaars beamen. Half november
werden de verrotte schoren vervangen
door de nieuwe.

Deze nieuwe schoren werden op maat
gemaakt bij de zaagmolen 'Agneta' in
Ruurlo. De Bronkhorster molen is zo
weer helemaal in orde.

Nordic Walking in Kerstvakantie
Kennismakingsles wegens groot succes geprolongeerd

Tijdens de kerstvakantie bestaat opnieuw de mogelijkheid om met Nor-
dic Walking kennis te maken. Op woensdag 28 december gaat free-wheel
"op herhaling". De gratis kennismakingslessen, die free-wheel tijdens de
herfstvakantie organiseerde, waren namelijk een groot succes. Maar liefst
140 belangstellenden kwamen hier op af!!!

Nordic Walking (wandelen met lang-
laufstokken) krijgt in de Achterhoek
ook steeds meer belangstelling. Deze
snel groeiende buitensport wordt op
dit moment vooral beoefend door de
groep, die gewend is te wandelen,
maar nu de stokken (poles) gebruikt
om meer spieren "aan het werk te zet-
ten" Dit komt de conditie ten goede
en ook de snelheid bij het wandelen
neemt aanzienlijk toe. Daarnaast is er
een groep, die nog weinig tot niets aan
sport doet en door de lage drempel ge-
makkelijk mee kan doen. Dat de drem-
pel laag is, blijkt onder andere uit het
gegeven dat er meteen na de Herfstva-
kantie 6 cursussen zijn gestart. Een
cursus bestaat uit 5 lessen van 5 kwar-
tier. Het enthousiasme van de cursis-

ten is groot en er is zelfs sprake van de
oprichting van een Nordic Walking
Club onder de vlag van Free-wheel.
Zowel de kennismakingsles op 28
december a.s., als de cursus, die begin
januari van start gaat, worden gege-
ven door gediplomeerde instructeurs.
Bij de gratis kennismakingsles is het
gebruik van stokken inbegrepen.
De kennismakingsles begint om 9.30
uur. Bij voldoende belangstelling is er
een extra les om 11.00 uur. Het ver-
trekpunt voor de lessen is het pand
van free-wheel aan de Netwerkweg in
Vorden. Vooraf aanmelden is noodza-
kelijk. Dat kan per e-mail naar
info@free-wheel.com of even bellen
met (0575) 55 42 28. Voor meer infor-
matie zie www.free-wheel.com



Vordenaar voor de 8e keer present bij de Dakar Rally!

Henk Hellegers klaar voor 'reis'
door het hete Afrikaanse woestijnzand

Openstelling St. Willibrorduskerk

Voor de deelnemers aan de befaamde Dakar- rally kan het er letterlijk en
figuurlijk in het woestijnzand van Afrika, heet naar toe gaan. Ook het
team rondom de coureurs (de begeleiding) komt dikwijls voor hete vuren
te staan. Vordenaar Henk Hellegers is al weer voor de 8e keer van de par-
tij en kan er heel veel over vertellen!

Hij noemde deze rally ooit een 'virus
waartegen nog geen medicijn is uitge-
vonden'. Deze slogan hanteert hij nog
steeds en nu de vertrekdatum vanuit
Nederland (27 december) naderbij
komt, begint het overal in zijn lijf
flink te kriebelen, door Henk om-
schreven als 'gezonde spanning'. Tot
voor kort heette de race Parijs- Dakar,
vorig jaar werd er in Barcelona gestart.
Dit jaar gaat de grote karavaan (230 .
motoren, 160 auto's, 100 vrachtwa-
gens, 260 assistentie auto's , totaal cir-
ca 1300 personen) op 31 december in
Lissabon van start.
Henk Hellegers: 'De stad die de organi-
satie het meeste geld biedt om de start
te mogen organiseren krijgt de toewij-
zing. Dit keer blijkt dat dus Lissabon te
zijn. Werd er vroeger op de eerste dag
een proloog gehouden, thans moeten
de coureurs direct volop aan de bak',
zo zegt de Vordenaar die de afgelopen
maanden qua organisatie het nodige
achter de rug heeft. Lissabon- Dakar is
niet alleen een sportief gebeuren,
maar bovenal een commercieel spek-
takel, waarmee miljoenen euro's is ge-
moeid. De commercie gaat zelfs al zo-
ver dat, wanneer je als team geen
zendtijd inkoopt, je bij de dagelijkse
TV uitzendingen vrijwel niet in beeld
komt. De equipes die het meest beta-
len, zullen ook het meest over het TV
scherm in de huiskamers flitsen!
Henk: 'Zo gaat dat nu eenmaal, ieder-
een weet dat en dan moet men er ook
niet over zeuren. Dit jaar hebben wij,
omdat wij geen Nederlandse rijders in
ons team hebben, geen zendtijd inge-
kocht, gewoon te duur', zo merkt hij
realistisch op. Slapeloze nachten Het
team 'Fast & Speed Rally Raid'dat door
Henk Hellegers wordt aangestuurd
heeft voor deze rally drie teams inge-
schreven. In de eerste buggy rijden
Matthias Kahle uit Hamburg met navi-
gator Dr. Thomas Schuenemann uit
Keulen. Henk: 'Deze coureurs hebben •
dit jaar al een keer bij wijze van proef
voor ons een rally in Turkije gereden.
Beide partijen waren zo enthousiast
dat we besloten hebben deze Duitsers
te contracteren. Het tweede team be-

staat uit de in Australië woonachtige
Tsjech Peter Jerie met navigator Serge
Bruynkens uit België. Deze teams wor-
den van A tot Z door "Fast & Speed Ral-
ly Raid'verzorgd. Het derde team be-
staande uit de Fransen Pascal Thomas-
se en Pascal Larroque heeft alleen de
buggy van ons gehuurd, zij hebben on-
derweg een eigen verzorgingsteam.
Op logistiek gebied hebben wij overi-
gens wel een samenwerking. Ik vind
het ontzettend jammer dat Thierry
Magnaldi niet meer in ons team van
de partij is. Een klasse coureur, vorig
jaar heeft deze Fransman een fraaie 8e
plaats behaald. Helaas heeft Thierry
voor dit jaar het budget niet voor el-
kaar kunnen krijgen, dus commerci-
eel gezien niet meer verantwoord,
heel spijtig allemaal', zo zegt Henk
Hellegers.
Voor deze rally had de Vordenaar op
voorhand drie teams ingeschreven. 'Ik
had de teams nog niet helemaal rond
maar ik moest wel een beslissing ne-
men. Ik kreeg een telefoontje dat de
rally al ver voor de sluitingsdatum (14
juli) helemaal was volgeboekt. Ik had
wel een optie voor drie equipes, maar
moest onmiddellijk aangeven twee of
drie equipes. Maar wat gebeurde, op
het allerlaatste moment haakte een
Nederlands team waarmee ik in on-
derhandeling was, plotseling af. Zij
kon het budget niet rond krijgen! Ik
heb toen wel een paar slapeloze nach-
ten gehad. Voor de inschrijving van
één equipe moetje toch al gauw ruim
een paar ton op tafel leggen. Twee uur
voor de sluitingsdatum hebben we
een contract met Peter Jerie en Serge
Bruynkens rond kunnen krijgen.
Een pak van mijn hart', zo kijkt Henk
Hellegers op die spannende weken te-
rug! Als teammanager bestuurt hij
zelf de truck Ginaf 6x6, het rijdend
magazijn ofwel 'het hart van het
team'. Bij hem in de truck chef mon-
teur Roei Brussen en monteur Fred
Hendriks. Johnny Hakvoort, directeur
van 'Fast & Speed Rally Raid'is bestuur-
der van de Ford 4x4. Bij hem aan
boord de monteurs Frits Duizendstra,
Wim Sloetjes en Marco Nijman. Ruim

9000 kilometer voor de kiezen Na de
start op 31 december in Lissabon,
wordt de race op l januari 2006 voort-
gezet in Spanje, waar die dag de over-
steek naar Marokko wordt gemaakt.
Vervolgens trekt de 'karavaan'via Ma-
rokko, Mauretanië, Mali, Guinee naar
Senegal waar 15 januari de finish
wacht. In totaal een afstand van ruim
9000 kilometers, waarbij dagelijks ge-
middeld 600 tot 800 kilometer wordt
afgelegd. Dus ook enorm afzien voor
de begeleidingsteams. Zij rijden uiter-
aard dezelfde afstanden, vertrekken
in de zeer vroege morgen een paar
uren voor de wedstrijdrijders van start
naar finish. Wanneer de rijders gaan
slapen hebben de monteurs nog dik-
wijls bergen werk te verrichten!
Uitgangspunt voor Henk Hellegers en
'Fast 7 Speed Rally Raid'is toch wel om
reclame voor het bedrijf te maken.
Ook voor hen 'big business'Fast &
Speed bouwt namelijk de auto's (bug-
gies ) die speciaal bedoeld zijn voor
deelnames aan rallies. Deze zoge-
naamde "kant en klaar'buggies kun-
nen worden gehuurd en worden waar
dan ook ( wat de klant wenst ) bij de
start van een rally afgeleverd en na af-
loop weer opgehaald. Henk Hellegers:
'Wij zijn nu drie jaren met "Fast &
Speed Rally Raid'bezig (met Honda als
een goede partner) Het blijft vechten.
Voor 2006 ziet het er commercieel ge-
zien goed uit', zo zegt de Vordenaar
die als zelfstandig organisatiebureau
de rest van het jaar ook zaken voor an-
deren regelt. Henk: 'Ik loop al onge-
veer 15 jaren in het 'wereldje'mee en
kan links en rechts wel een potje bre-
ken, deuren openen die anderen niet
open kunnen krijgen'.Wat betreft de
Dakar rally kan dat niet voor meerde
re teams', dus hoopt hij, wat deze
monsterrace betreft, hij nog lang de
kar (lees auto's) voor 'Fast & Speed Ral-
ly Road'kan trekken.

Op oudejaarsdag wordt hij in Lissabon
door echtgenote Barbara uitgezwaaid.
Op 17 januari hoopt Henk weer bij
haar en zijn twee zoontjes Ties en Jur-
riaan in Vorden terug te zijn. Maar
eerst nog in de boerderij in het buurt-
schap Delden gezellig met zijn viertjes
kerst vieren! Wil men de rally volgen,
zie www.Dakar.com of dagelijks op
RTL 7 van 18.00 - 19.00 uur en een
update om 23.00 uur.

Politie

ONDER INVLOED
Een 40-jarige automobilist uit Vorden
bleek afgelopen nacht (16/12) rond
02.00 uur bij een politiecontrole op
de Hoetinkhof onder invloed van al-
cohol. Hij werd gecontroleerd naar
aanleiding van zijn rijgedrag. De man
blies 0,9 prom. De politie maakt pro-
ces verbaal op.

De Re-Inkanaries in de Rockstake
Het kerstfeest even ontvluchten?
Even geen kalkoen? De familie
even zat? Kom dan op Eerste Kerst-
dag naar de Radstake te Heelweg
voor een stevig portie rock.

De Re-Inkanaries zullen deze avond ge-
heel verzorgen, met de betere stevige
rock. Herkenbaarheid staat daarbij

voorop, de band speelt alleen de betere
en bekendere rockcovers. Wat dan zo-
wel? Nou, AC/DC zal zeker langs ko-
men, Normaal, Motorhead, ZZ Top, en
vele vele anderen. Rock, zoals het door
de betere rockbands ooit gemaakt werd
wordt door de Re-Inkanaries nog een
keer gerelncarneerd, de garantie voor
een goede avond Eerste Kerstavond.

Op maandag 26 december a.s., 2e
Kerstdag, is de kerk weer openge-
steld voor een bezoek aan de kerst-
stallen.

De ene kerststal dateert uit 1931 die
toen destijds meegebracht is door pas-
toor Dr. Jos ter Heerdt. De andere
kerststal is een schenking die enkele
jaren geleden gedaan is door de con-
gregatie fraters van Utrecht. Voor de

kinderen is er een mogelijkheid om
een lichtje op te steken. Tevens kan
men de gerestaureerde zuiderzijbeuk
bewonderen die nu net gereed is.
Daarnaast zullen enkele mensen aan-
wezig zijn die op uw vragen een ant-
woord kunnen geven of in het alge-
meen iets kunnen vertellen over de
vele symbolieken die deze kerk rijk is.
De openstelling is van 11.00 uur tot
16.00 uur.

"Welkom", thema Kerstnachtviering
In de Kerstnacht is er in de Dorps-
kerk om 22.30 uur de Kerstnacht-
viering. Het trefwoord "welkom"
zal naar wij hopen de hele lading
van deze feestelijke dienst dekken.

Gewoontegetrouw zal er instrumen-
tale begeleiding zijn van Sursum Corda,

maar ook het gelegenheids duo Du Pie
zal muzikaal medewerken.
Al vooraf worden kerstliederen gezon-
gen (dus, wees er op tijd) en na afloop
is er gratis glühwein. De voorganger
zal zijn ds. J. Kool.
Iedereen is zals het thema al -aangeeft
van harte welkom in de kerk.

Kas Bendjen viert 12'/2 jarig jubileum:
Nieuwjaarsparty in De Herberg

De Vordense dialectband Kas Bendjen viert op l januari haar 12,5 jarig bestaan.

De jaarlijkse Nieuwjaarsparty met Kas Bendjen in De Herberg staat dit
jaar in het teken van het 12,5 jarig jubileum van de Vordense dialectband.
"Het wordt nog weer groter dan andere jaren", zegt frontman Hans Krab-
benborg. "Want we hebben het feest nu ook uitgebreid met een band in
het café."

De Nieuwjaarsparty in de zaal van De
Herberg begint om 20.30 uur met een
optreden van de Vordense band Ava-
lanche die vorig jaar de Grote Prijs van
Vorden won. Daarna verhuist Avalan-
che naar het café van De Herberg waar
ze de rest van de avond het publiek
zullen vermaken. Op het hoofdpodi-
um in de zaal zal na het voorprogram-
ma Kas Bendjen op spetterende wijze
het nieuwe jaar inluiden. "Vanzelf-
sprekend doen we dat weer met enke-
le verrassende gastoptredens, maar we
zullen ook enkele nieuwe nummers
spelen", zegt Hans Krabbenborg. Als
specialact zullen onder andere de da-
mes van voetbalvereniging Ratti het
podium betreden. Zij verroverden tij-
dens de laatste editie van het Vordens
Songfestival de tweede plaats met 'I

will follow him'. Naast dit nummer
zullen zij op l januari ook nog enkele
andere nummers zingen. Verder bren-
gen de Vordense zangeressen Maartje
Epema en Marieke Besselink samen
met Kas Bendjen een medley van Abba
op de planken. "We hebben dat in het
verleden wel eens gedaan met de da-
mes van Shits Happens", zegt Krabben-
borg. "Maar nu dus met Maartje en
Marieke."
Als we Hans Krabbenborg tenslotte
vragen wat de toekomstplannen van
de band zijn, hoeft hij niet lang na te
denken. 'Veel optreden en daarnaast
zijn we van plan om in 2006 weer een
nieuwe cd op te nemen." Kaarten voor
de Nieuwjaarsparty zijn a 8 euro in de
voorverkoop verkrijgbaar bij De Her-
berg.



Katja Manuela: 'Een lieve spin
in het vrijwilligersweb1!

De kranten stonden er de afgelopen weken bol van, ook veel aandacht via
radio en televisie voor de dag waarop vrijwilligers in het zonnetje werden
gezet. Jos Brink en Sandra Reemer brachten zelfs een speciale 'Wedden,
dat7 op het TV scherm, met als insteek om te proberen mensen te vinden
die een dagje vrijwilligers werk wilden doen. Vrijwilligers, ze zijn een
'kostbaar bezit' en zijn in onze maatschappij niet meer weg te denken.
Plaatselijke, provinciale en de landelijke overheid hebben het bijna over
niets anders meer dan *wij moeten bezuinigen', waardoor verenigingen,
instellingen noem maar op, nog meer het accent op het vrijwilligerswerk
moeten leggen, anders kan Twuintje' het allemaal niet meer trekken! Ook
in Vorden honderden vrijwilligers die zich voor onze plaatselijke samen-
leving inzetten.

Katja Manuela is ook zo iemand, een
vrouw die zich heel graag voor de me-
demens verdienstelijk wil maken. Met
name bij Sensire de Wehme heeft Kat-
ja zich in de loop der jaren zeer geliefd
gemaakt. Ze is continu in de weer om
'dingen' voor de bewoners op touw te
zetten. Thans is zij bezig een busje te
realiseren waarmee de bewoners van
De Wehme vervoerd kunnen worden.
Onlangs werd Katja getypeerd als zijn-
de 'een lieve spin in het web van de
vrijwilligers'. Echt waar, noemen ze
mij zo, nou dat vind ik een hele eer
hoor, ik vind het gewoon leuk om wat
voor anderen te doen', zo reageerde zij
blij verrast. Katja woont vanaf 1978 in
Nederland, eerst vijf maanden in den
Bosch, zes maanden in Apeldoorn,
vier jaren in Gorssel, één jaar in Zut-
phen en de laatste 22 jaren in Vorden.
Vertelt ze: 'Ik ben in Aruba geboren,
mijn vader komt van Sint Maarten en
mijn moeder komt van Curacao. Mijn
officiële voornaam is Altagracia, afge-
kort Gacha en toen ik naar Nederland
kwam vertaald in Katja. Mijn achter-
naam is Coffie. Mijn man heet Nelson
Manuela', zo legt Katja lachend uit. Ze
verhuisde op haar 6e jaar met ouders
en broers en zussen van Aruba naar
Curacao, waar pa en ma een horeca
annex schoenenwinkel runden. Na de
Mavo kwam Katja op haar veertiende
jaar bij haar ouders in de zaak. Nooit
zonder werk Katja: 'Ik reisde overal
naar toe om inkopen te doen. Mijn va-
der zei altijd, je moetje zelf onderhou-
den. Mijn man is lasser van beroep en
wilde op gegeven moment naar Neder-
land om hier een baan te zoeken. De
overstap naar Nederland was niet
groot, alleen aanpassen aan de cul-

tuur.-Vanaf het moment dat wij hier
aankwamen, hebben we nooit zonder
werk gezeten. Nooit een uitkering hoe-
ven aan te vragen, trouwens dat wil-
den we ook niet. Daar zijn we best wel
een beetje trots op. Mijn man werkt al
vanaf 1978 bij de Gems. Samen heb-
ben we drie dochters: Ciondra werd in
Gorssel geboren, Jennifer in Nijmegen
en Charlene in Warnsveld. Ik heb er
bewust voor gekozen om de eerste vijf
jaren thuis bij de kinderen te zijn. We
moesten wel elke gulden omdraaien,
geen probleem de kinderen gingen
voor. Toen de jongste vijfjaar was, heb
ik in Arnhem een school in de verzor-
gingssector gevolgd. Een opleiding
van vijfjaren. Tijdens de laatste twee
schooljaren liep ik in Vorden stage bij
De Wehme. Vanaf 1991 ben ik daar 24
uren per week in vaste dienst. Eerst als
bejaarden verzorgster, thans als activi-
teitenbegeleidster bij de dagopvang.
Mensen die nog thuis wonen en een
dagje naar de Wehme komen, bezig
houden. Een spelletje met hen doen,
koffie verzorgen en bovenal gezellig
met ze praten. Eigenlijk proberen om
voor die mensen, die hier nog nooit
zijn geweest, de drempel lager te ma-
ken, ze vertrouwd te maken met de
Wehme', zo zegt Katja. Vanaf 1995 is
Katja in de Wehme ook begonnen met
allerlei vrijwilligers werkzaamheden.
Opzetten en 'doorzetten' van een per-
soneelsvereniging. De huidige bena-
ming ' Wehme- Club' bestaat nog
steeds en telt circa 80 leden. Katja: 'Ik
zit altijd boordevol ideeën, die wil ik
ook uitvoeren. Meestal lukt het mij
wel om ook anderen enthousiast te
maken', zo zegt ze. Zo is zij 'de spil'
wanneer het gaat om het organiseren

van een najaarsmarkt, een rommel-
markt en een boekenmarkt. 'Als ik mij
ergens in vast bijt, laat ik niet los', zo
zegt Katja lachend. Driejaren geleden
kwam zij op het idee om te proberen
om voor de bewoners van De Wehme
een bus aan te schaffen. Busje komt
zo! De opbrengsten van zojuist ge-
noemde activiteiten zijn dan ook in
een potje gedaan.

Katja: 'We hebben thans ruim 12.000
euro, voldoende om binnenkort een
bus aan te schaffen. Maar daarmee
zijn we er natuurlijk niet, de bus moet
ook kunnen blijven rijden (brandstof,
verzekering, belasting en dergelijke)',
zo zegt Katja die voornemens is om
voor de sponsoring Vordense bedrij-
ven aan te schrijven. Tevens wil ze voor
dit doel de bewoners van De Wehme
donateur maken. Richting toekomst
heeft Katja plannen om ook een kle-
dingbeurs te organiseren. 'Bij alles wat
ik doe, bekijk ik het vanuit de zorg
naar de bejaarden toe'. Het behoeft
geen nader betoog dat Katja zich in
het' Vordense' ('we hebben ook pretti-
ge buren hoor') als een vis in het water
voelt. Zegt ze: 'Als wij aan het wande-
len zijn zegt mijn man dikwijls 'ik
loop niet meer met jou over straat, het
gaat de hele tijd van hallo hier, hallo
daar', zo zegt Katja schaterend van de
lach. 'Toen wij destijds naar Neder-
land kwamen, waren we van de Neder-
landers afhankelijk. Het klikte vanaf
het begin. Aanpassen is een kwestie
van geven en nemen. Nooit de eigen
cultuur vergeten, want dat is jouw le-
ven. Met Kerst en Nieuwjaar mis ik Cu-
racao soms wel. Er woont nog veel fa-
milie. Het kan best zijn dat we er ooit
nog eens voor goed naar terug gaan.
Ligt er natuurlijk ook aan wat onze
kinderen in de toekomst gaan doen',
zo zegt ze. Zover is het nog lang niet
en misschien komt het (behoudens
vakanties) ook nooit zover, want in
Heergowaard staat dochter Ciondra
op het punt om te bevallen. En wat
zegt Katja Manuela daarover: 'Ik wil
voor de baby een hele lieve oma zijn'.
Dat zal best lukken, want bij Sensire
de Wehme vinden ze Katja ook een
lieve vrouw!

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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

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

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

• Kaartclub s'maandagsmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

DECEMBER
20 Chr. vrouwenbeweging Passage

Kerstmaaltijd en kerststallen.
21 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
21 's avonds Kerstviering NBvP in de

Herberg
21 HVG Linde Kerstviering.
21 ANBO klootschieten bij camping

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

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

de Kleine Steege.
29 Klootschietgroep de Vordense Pan.

Sfeervol kerstconcert
Het publiek in de bijna volle Chris-
tus Koningkerk in Vorden heeft
vrijdagavond genoten van een
mooi kerstconcert, dat gegeven
werd door het Vordens Mannen-
koor en kinderkoor De Ulftse
Nachtegalen. Dat het beantwoord-
de aan de verwachtingen was aan
het einde af te lezen van de gezich-
ten van de bezoekers. Behalve veel
applaus werd er enthousiast nage-
praat en de koorleden kregen veel
spontane positieve reacties.

Meteen al bij de inzet van het "Sei will-
kommen" door het mannenkoor was
niets te merken van onzekerheid, wat
in vorige concerten nog wel eens het
geval was. De harmonieuze warme
klank van dit koor kwam helemaal tot
zijn recht. Ook bij het moeilijke Russi-
sche kerstlied "Molitwa", waarbij het
koor in twee vierstemmige koren werd
opgesplitst was het een genot om naar
ze te luisteren.

En toen de Ulftse Nachtegalen met
brandende kaarsen de kerk binnen-
kwamen, terwijl ze het "Once in royal
David's city" zongen, voelde je de
ademloze stilte van de toehoorders.
De stemmen van dit koor hadden een
helderheid en zuiverheid die maakte
dat het luisteren naar hun aandeel in

dit kerstconcert een lust voor het oor
was. Of deze 26 meisjes onderleiding
van Ben Simmes nu a capella zongen,
of met begeleiding van zijn virtuoze
pianospel of fluitiste Pauline Jansen,
steeds paste de klankkleur precies bij
het lied dat gezongen werd. En als er
af en toe één of meer van de meisjes
als solist zongen, gebeurde dat vanuit
een vanzelfsprekende ontspanning,
die het koor tijdens hun hele optreden
uitstraalde. Veel liederen die zij zon-
gen waren bekende kerstliederen, die
tot ieders verbeelding spraken.
Nadat het Vordens Mannenkoor, gedi-
rigeerd door Frank Knikkink, enkele
Oost Europese kerstliederen had ge
zongen en hun deel in een sfeervol
verlichte kerk afsloten met "Stille
Nacht", voegden de Ulftse Nachtega-
len zich nog een keer bij hen. Samen
zongen ze toen het ontroerende wie-

-gelied van de herders om daarna het
concert af te sluiten met het glorieuze
"Cantique de Noël", waarbij de mooie
eigen klank van elk afzonderlijk koor
in een prachtige harmonie werden sa-
mengevoegd.

Ondanks dat Kerstmis nog een aantal
dagen op zich laat wachten, verkeerde
iedereen aan het einde van dit concert
toen al in een sfeer die helemaal past
bij de komende tijd.

Richard Jansen te gast
tijdens Oud & Nieuwfeest

De Stichting Evenementen Vorden (STEVO) heeft voor het 'Oud & Nieuw-
feest' Richard Jansen weten te strikken. Deze voormalige gitarist van
onder meer Jovink and the Voederbietels zal samen met de band The
Heinoos optreden.

In deze band speelt ook Jan Kolkman,
oud gitarist van Normaal. De festivitei-
ten in sporthal 't Jebbink beginnen in
de nacht van 31 december op l janua-
ri om 00.45 uur. Verder wordt mede
werking door DJ. Oliver. Het sportca-

•fé, in de sporthal, dat wordt beheerd
door Roelien Hilbolling, wordt die
nacht omgetoverd tot een echt Pira-
tencafé. De kaartverkoop loopt intus-
sen als een trein. Wil men het muziek-

spektakel meemaken dan is het aan te
raden, om zo snel mogelijk bij de be-
kende voorverkoopadressen ( tanksta-
tion Weulen Kranenbarg, Fashion Cor-
ner, slijterij Mitra en het sportcafé in
sporthal 't Jebbink) een kaartje ad tien
euro aan te schaffen.

Vol is namelijk vol, bovendien kunnen
er 's nachts aan de kassa van de sport-
hal geen kaarten gekocht worden!
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Aankomende senioren en hun huis voor de toekomst

Stichting SIR-55 ontwikkelt koopbungalows
en -appartementen voor senioren

De zorg van 50+ers met een eigen huis.
Er is een groeiende groep mensen van vijftig, vijfenvijftig jaar en ouder,
waarvan de kinderen zijn 'uitgevlogen' of op het punt staan dat te doen.
Het eigen huis is of wordt daardoor te groot Ze zouden wat kleiner, maar
vooral gelijkvloers, willen gaan wonen, met aandacht voor eventuele pro-
blemen in de latere levensfase en met behoud van de ruimte en het com-
fort waaraan ze gewend zijn.

Berekeningen wijzen uit dat er in
het eerste kwart van deze 21e eeuw
nog wel een miljoen 50+ers zouden
kunnen bijkomen. Doordat de zorg
voor ouderen langzamerhand onbe-
taalbaar dreigt te worden, is de ten-
dens dan ook dat senioren proberen
zo lang mogelijk zelfstandig te blij-
ven wonen. Jn de praktijk betekent
dit dat steeds meer mensen steeds
vroeger gaan nadenken over hoe ze
hun oude dag willen doorbrengen.
Het is bekend dat veel ouderen graag
zouden willen verhuizen naar een
minder onderhoudsgevoelige wo-
ning, die levensloop bestendig is,
maar er beslist niet op achteruit wil-
len gaan wat wooncomfort, privacy,
de aanwezigheid van een tuin en een

prettige, sociaal harmonieuze woon-
omgeving betreft. Slechts weinigen
hebben deze droom tot nu toe kun-
nen realiseren omdat het overheids-
beleid in de afgelopen jaren niet
echt heeft meegewerkt aan het
bevorderen van het particuliere
opdrachtgeverschap voor woning-
bouw. Hierdoor konden nagenoeg
alleen projectontwikkelaars aan
geschikte bouwgrond komen en
werd het zelf laten bouwen van een
goede woning voor de meeste parti-
culieren veel te duur.
Sinds kort is sprake van een veran-
derde houding bij het Ministerie
VROM tegenover het particuliere
opdrachtgeverschap.
Minister Dekker heeft in een spraak-

makend interview in Eigen Huis
Magazine van november 2005 als
visie gegeven, dat het particuliere
opdrachtgeverschap sterk moet wor-
den bevorderd om de woningbouw-
doelstellingen van haar ministerie
in de nabije toekomst te halen. De
gemeenten zullen daaraan moeten
meewerken. Het SIR-55 concept vol-
doet hieraan volledig.
Wat is SIR-55 en waar is deze stich-
ting actief?
Stichting SIR-55 is een consumen-
tenorganisatie, opgericht om aan de
woonwensen van deze mensen tege-
moet te komen. Ontstaan vanuit de
behoefte van enkele vijftigplussers
zelf, is de stichting vanuit het zui-
den van het fand al zo'n vijftien
jaren actief en zijn al tientallen pro-
jecten gerealiseerd en nog meer in
een stadium van bouw of voorberei-
ding daarvan. Door heel Nederland
zijn initiatieven op gang gebracht
die naar wij hopen binnen afzienba-
re tijd tot verdere realisering van
projecten zullen leiden.
Hoe ziet zo'n woning er uit?
Omdat heel veel mensen die nu een

Op huiskamerbezoek
bij de gemeente Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst wil graag
dat bewoners, organisaties en
belanghebbenden meepraten over
de verkeerssituatie. In een daarvoor
speciaal ingerichte huiskamer in het
ge-meentekantoor kan met een klein

gezelschap gesproken worden over
knelpunten en wensen.
Op woensdag 14 december Ixeeft wet-
houder dhr. Glasbergen de huiska-
mer officieel in gebruik genomen.
De komende maanden vinden er

regelmatig van deze huiskamerbij-
eenkomsten plaats.
De sfeer in de huiskamer, die belan-
geloos werd ingericht door Meek's
Meubelen in Vorden, ondersteunt
het informele karakter van de bij-
eenkomsten en verlaagt de drempel
om mee te praten. De gemeente
Bronckhorst nodigt binnenkort per-
soonlijk en via de gemeentepagina
een aantal organisaties en inwoners
uit voor de gesprekken.
U kunt natuurlijk ook uw mening in
een email of brief kenbaar maken
aan de gemeente.
Het doel van de huiskamerbijeen-
komsten is de mening en wensen
van de inwoners te horen over de
verkeerssituatie in de gemeente. Ze
maken deel uit van een analyse, die
vooraf gaat aan het opstellen van
een Gemeentelijk Verkeer- en
VervoerPlan (GWP).
Hierin komt het beleid op het gebied
van verkeer en vervoer te staan, dat
de gemeente de komende vijf jaar
gaat uitvoeren.
Om een GWP op te kunnen stellen,
brengt de gemeente nu eerst een
groot aantal zaken in kaart. Onder
meer de huidige verkeerssituatie in
Bronckhorst.
Verder moeten nieuwe rijks- en pro-
vincieregels worden ingepast en
wordt een ongevallenanalyse ge-
maakt.

eigen huis-met-tuin bezitten in de
toekomst het liefst in een patio-bun-
galow wonen, streeft SIR-55 er naar
om, waar dat mogelijk is, ruime
patiobungalows te laten bouwen die
voldoen aan de volgende uitgangs-
punten. Een grote living van ruim
50 m2, aparte keuken, bijkeuken/ber-
ging, grote slaapkamer van ca. 20
m2, kleinere logeer- of werkkamer,
apart toilet, complete badkamer
met bad, douche, tweede toilet en
vaste wastafel, garage en patio. Alles
gelijkvloers en drempelloos met
extra brede deuren zodat, mocht in
de toekomst een rollator of een rol-
stoel nodig zijn, dat geen probleem
hoeft te zijn. Loze leidingen voor
een mogelijke alarminstallatie lig-
gen standaard in iedere woning.
In de meeste projecten zijn er
woningen die een vrij indeelbare
verdieping hebben, waar indien
gewenst bijvoorbeeld een logeer-
ruimte (afhankelijk van de ruimte
één of twee slaapkamers en een bad-
kamer) gerealiseerd kan worden.
De vrij-op-naam-prijzen van de bun-
galows bedragen, exclusief grond,
globaal van €170.000,- (goedkoopste
gelijkvloers) tot € 200.000,- (duurste
met verdieping). Diverse factoren,
zoals afmeting van de kavel, wel of
niet heien, kwaliteitseisen van de
gemeente zijn medebepalend bij de
prijsvorming.
Belangrijk voor senioren is ook, dat
de woningen onderhoudsarm zijn.
Het onderhoud kan zelfs geheel uit
handen worden gegeven. Tenslotte
is het voor senioren die graag tuin-
ieren van belang om te weten, dat

de bungalows behalve over een
groot terras ook over een besloten
tuin beschikken, waardoor men in
de nieuwe omgeving ongestoord
kan blijven tuinieren, zolang men
dat wil.
In een aantal plaatsen en zeker in
bepaalde delen van het land zoals in
het westen, ligt het meer voor de
hand om aan appartementen te den-
ken. Ook die heeft SIR-55 ontwik-
keld en inmiddels ook al gereali-
seerd. Daarbij is in principe sprake
van dezelfde uitgangspunten.
Komt er ook een SIR-project bij u in
de ge-meente Bronckhorst?
Gegroeid vanuit een persoonlijk ini-
tiatief, is de .werkwijze van SIR-55
dezelfde gebleven. Contact met de
gemeente wordt opgenomen als
blijkt dat er voldoende belangstel-
ling is onder de senioren van uw
gemeente. Het gemeentebestuur
van Bronckhorst heeft, zoals
bekend, het bevorderen van woning-
bouw voor senioren en starters hoog
in het vaandel staan.
Informatieavond in de gemeente
Bronckhorst.
Binnenkort wordt er door SIR-55 in
uw ge-meente een informatieavond
gehouden. Op deze avond zal door
SIR-55 door middel van een power-
point demonstratie getoond worden
hoe zo'n SIR-bungalow er (ook van
binnen) uit ziet en hoe die op ver-
schillende manieren in een project
kan worden gerealiseerd. Uiteraard
zijn op zo'n informatieavond afge
vaardigden van de ouderenbonden
en vanuit de locale politieke partij-
en ook van harte welkom.

Aanvulling artikel
'Rondum Hummel'

'In het artikeltje over het boekje
'Rondum Hummel' dat vorige week
in Contact Zuid stond, staan een
paar onjuistheden. De schrijver van
het boekje, Gerrit Lusink, betreurt
het feit dat de Weppel Kapel zo'n
vier jaar geleden is opgehouden te
bestaan en dat daarmee aan zijn rol
als 'praotebuul' ook een einde
kwam.
Gerrit Lusink speelt al sinds 1947 bij
De Eendracht en is daarmee het
langst meespelende lid van de fan-
fare. Hij speelt bariton, maar begon
zijn muzikale loopbaan op de kleine
trom.

Tien jaar
'Open Avond
Huiskamer'

In november vierde de 'Open Avond
Huiskamer' van de Stichting
Noodhulp Zelhem haar 10-jarig
bestaan. Deze feestelijke gebeurte-
nis werd, vanwege het grote aantal
bezoekers, op twee avonden gevierd.

Er was koffie en gebak en later een
hapje en een drankje. Het program-
ma werd opgeluisterd door Willy
Menkhorst en Jopie Hilferink, bijge-
staan door twee muzikanten, die de
aanwezigen uitnodigden bekende
oude liedjes mee te zingen. Dit
gebeurde met veel enthousiasme.
De 'Open Avond Huiskamer' werd
tien jaar geleden opgericht orh'men-
sen, die graag eens een avond ande-
ren wilden ontmoeten, deze kans te
bieden. Nu komen l x per veertien
dagen ongeveer 80 bezoekers, ver-
deeld over vijf groepen, bijeen in
'de Boerderij'. Deze avonden worden
begeleid door elf vrijwilligers, die
dit in veel gevallen al jaren doen.
Ook in de vakanties.
Tijdens de bijeenkomsten wordt
gezongen, gesjoeld, bingo gespeeld,
worden bloemstukjes gemaakt en
natuurlijk contacten gelegd.
Hierdoor kunnen mensen hun ken-
nissenkring uitbreiden en elkaar,
ook buiten de groep, ontmoeten. Zo
voorziet de 'Open Avond
Huiskamer' duidelijk in een behoef-
te.
Als er mensen zijn die hieraan mee
willen doen, kunnen zij contact
opnemen met mevr. Francis
Boogman, tel. 06-51765315.

Eindejaarsfeest bij de Groes

Eetcafé 'de Groes' sluit 2005 op spec-
taculaire wijze af. Op vrijdag 30
december zullen vanaf 20.00 uur
diverse bands/artiesten een spette-
rende show geven. Zo is Pretband
'Dogz' uit Hengelo (G) aanwezig en
zal ook Cohen (Jovink & De
Voederbietels) een optreden verzor-

gen. De entree is n 7,50.
Op oudejaarsmiddag vindt het eer-
ste Open Zelhemse Flipperkam-
pioenschap plaats. Het toernooi
begint om 14.00 uur. Wie durft zich
in te schrijven?
's Nachts om 00.30 uur opent 'de
Groes' haar deuren voor de
Champagne-Party. Het nieuwe jaar
zal feestelijk ingeluid worden met
onbeperkt Champagne en/of drank-
jes naar keuze.
DJ Arie uit de 'Skihut Rotterdam' zal
zijn hilarische kunsten vertonen.
Kortom: een beter begin van 2006
kun je je niet wensen!
De All-in prijs bedraagt € 32,50.
Een passepartout voor het einde-
jaarsfeest en de Champagne-Party
kost € 35,00.



BOUWBEDRIJF OUDE VOORDE

R.W.A. HARTMAN

Mosselseweg 2

7251 KTVorden

Telefoon (0575) 551637

Telefoon (06) 12412418

Wij wensen u Goede Feestdagen
en een Gezond en Voorspoedig 2006

AANNEMERSBEDRIJF

H.J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS

wenst allen een gezond
en voorspoedig 2006
Lindeseweg 26
7251 NS VORDEN
Telefoon 0575-556631
Telefax 0575-556580

Presentatie-avond
Zuidelijk Afrika &

African Jumbo Camper

Grillpoelier Van Hunen
Winkel Dreiumme 53 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 25 94

Wijd nodig?
Wij hebben:

• Ree- biefstuk
pepervlees
rug
bout

biefstuk
poulet
rollade

•Hert-

• Haas-

Tamkonijn- heel
bouten

Zwijn- rollade •
haasjes
boutvlees

Fazant - wilde eend -
duif - en de filet's

Wee kaan bJOd inQ l maandag/dinsdag a_anbiedmg

Kipfilet voorverpakt
kilo €
2 kilo € 10."

5."
Verse worst kilo € 3."
Hamburgers 4 stel.80

woensdag knaller

4 99
•

Herten poulet
stoof 500 gram

Herten biefstuk
500 gram

Drumsticks
kilo

Erwtensoep

€3."

tl.
50

5 99
•

bak «2.50

Gekruid gehakt
kilo
2 kilo € 7."

smul knallers

Gebakken hot wings
500 gram € 3.50

Gebakken buffelo wings
500 gram €1."

Vaste maandag aanbieding • Scharrelkip kilo € 5.50

Gegrilde kip p s t €1." • Maiskip kilo €4."

Wild gourmet
onze topper puur natuur

Geldig van maandag 19 december t/m zaterdag 24 december

Kip/kalkoen gourmet rund/varken gourmet
mini hamburgers

mini saté stokjes

mini kip-kaasbiirgers

mini cajun schnïtzels

mini kipfilet steak

gekruld reepjes vlees,

mini slavink

mini gehaktbal

mini vink

per 300 gr. mini hamburger
€3.99

= p.p. shoarma

gehakt cordon bleu

€3."
per 300 gr,

= P4>.

Gourmetschotels 2 dagen van te voren bestellen

Wild nodig of zware kalkoen?
Wij hebben dit allemaal voor u!

Tijdens deze avond vertelt de Zuid-Afrikaanse reisleider Kassie de Waal over zijn
ervaringen tijdens zijn reizen door Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Zambia,

Malawi en Tanzania. Heeft u interesse in reizen naar Zuidelijk Afrika of reizen met de African
Jumbo Camper? Kom dan kijken naar de film die tijdens één van deze reizen is gemaakt.

Waar: Het Koetshuis van Hotel Bakker in Vorden
Wanneer: 5 januari 2006 om 20.00 uur

Gratis entree

fote
Telefonisch aanmelden bij Globe ReisburO:

Vorden (0575 - 448 440) • Zutphen (0575 - 590 310)
Groenlo (0544 - 477 500) • Lochem (0573 - 257 457)

Neede (0545 - 280 140)

oio

V/IK fertip esi net vif/

f' esió iw/e/ve/iè/i

ee/i

namens al onze medewerkers wensen wij u

MiKftii /it

WIN B0SNAN
Enkweg 9, 7251 EV Vorden • Telefoon (05750 55 26 27

VANZEEBURG
& VISSER

Wij wensen iedereen goede feestdagen
en een voorspoedig 2006

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP
ONROEREND GOED

TAXATIES

HYPOTHEKEN

EN ALLE VERZEKERINGEN
MET DESKUNDIG ADVIES

Lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. afdeling makelaardij 0575-55 57 33
Tel. afdeling assurantie/hypotheken 0575-55 15 31 • Fax 0575 - 55 43 50"
Internet www.vanzeeburgvisser.nl • E-mail info@vanzeeburgvisser.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden
(13
NVM
MAKELAAR

Iedereen
Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig

en gezond 2006

De VoeWerzorger
Ook voor diabetische en reumatische voeten.

Aangesloten bij Pro-i>oet.

A. MOKKINK KASTEEL
Hoetinkhof 67 • Vorden

Telefoon (0575) 55 69 08

wensen iedereen

en prettig

VAN ASSELT}
De Echte Bakker

Zutphenseweg 18 - Vorden Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575) 55 13 84 Tel. (0575) 57 15 28

WENTINK
ELEKTRO

wenst iedereen
Prettige Feestdagen

en een
Voorspoedig 2006

De Bongerd 36
7251 CD Vorden - Telefoon (O575) 55 35 92

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



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

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

e r ê uut ét
Winterdag en iej zeukt gezellig-
heid. Ze kwammen langs en zit
no biej de kachel in de grote
kukkene van de olde boerderieje
van Gert en Gerrie.

Rond de olde taofel is het good pra-
oten. Gerrie: "Dat hai motten zeen
de veurige wekke, onzen nieuwen
burgemeister op de schaatsen. Ze
hadden ne kleine schaatsbane
maakt op het karkplein in Vorden
en hij zol de bane openen as burge-
meister van Bronckhorst. Van te
veurten zeite datte neet wist dat de
bane nat zol wezzen.. d'r rekkening
met hollend datte d'r wal near zol
plearn. En het was merakels datte
de bene d'r onder heel. Hij dut denk
ik neet met an de elfsteden tocht.
Toch sportief van um, om dat risico
te lopen. En ok knap van de winke-
liers dat ze is wear wat niejs hadden
bedacht. Een hoop vrijwillige war-
kers neudig en vuile kosten ma-
kend." Hendrik zich behaaglijk
schuikend: "D'r is zo vuile te done
tegenswoardig dat ik het moeilijk
vinne umme te kiezen. Ze hebt in
elk dorp zowat ne kerstmarkt ne
wandeling of ze blaost op zon lan-
gen midwinter hoorn."

Gerrie wiezend naor Gert: "Iej ge-
leuft het neet, maor Gert is met

mien met ewest. Helemaol naor de
kerstfair op Kasteel Vorden. Dat kos-
ten um warachtig 8 euro." Gert wat
schaamachtig: "Och jao, ik wol dat
wel is zeen ho of den niejen eigen-
aar het allemaol veur mekare
kreeg. Nogal in 't niejs ewest met
zien nieje hekke. Dat hekke datte
op last van Bronckhorst neet mocht
afsluuten. Het hekke stond no los.

Ik meene dai d'r wel rond kunt fiet-
sen. En ik mot zeggen wieters mera-
kels mooi zonne inrichting. Iej
denkt echt dai wear terugge bunt
in een kasteel van vrogger tied.

Prachtig ingerichte vertrekken. En
ik denke dat wie zowat het hele kas-
teel mochten bekieken. Enorm vui-
le kosten en wark hef dat gekost. En
dan an 't eind van de rondgang kre-
ge wie van mevrouw, een knap jonk
mense, een glas wien onder in de
kelder, waor vrogger de leden van
de raod nog wat nao pimpeïn. In de
vroggere boerderieje is 't gezellig
zitten.

Koffie, thee, een glaasjen, wat etten
en dan is de eigenaar zelf de man
achter de bar. Alles bie mekare is
t'echt bizonder. Kunt jullie Zelhems
volk daor nog jaloers naor kieken.
En in Reurle zollen ze willen dat ze

veur hun kasteel, ex gemeente
huus, ok zonnen koopman kregen."
Riek:"Wiej bunt biej ons in Zelhem
en in Hengel drok ewest veur Roe
menie. Trouwens op ne hoop plaat-
sen hadden ze actie schoenendoos.
D'r is ne hoop wark gebeurd deur
vrijwilligers. En trouwens dat brei-
en van warm spul dat geet het hele
jaor deur. Het gif onze mensen een
.good geveul om mensen ver weg
iets extra's te stuurn met de kars-
mis.

De donkere dage veur het ende van
het jaor maakt de mensen wat
weekhartig en dan is het prachtig
umme samen zo iets met een helen
koppel vrijwilligers klaor te maken.
Ze gaot ok vanuut onze olde dorpen
regelmaotig op pad umme te gaon
kieken hoe of de zaken d'r biej sta-
ot. Gin grootschaligen toestand. Ze
bunt twee dage onderweg en dan
later twee dagen wear terugge, op
zich al ne helen toestand. Het mot
een enorm verschil wezzen, het lea-
ven hier in onze welvarende dorpen
of ginder wiet weg in oost europa.

Wat mot wie dan dankbaor wezzen
dat ze ons hier indertied in Bronck-
horst in de wiege hebt elegd."

De Baron van Bronckhorst

IN DE BALUSTRADE ZAAL
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B / V K R E R I J STOE?JE
Roomboter Kerststol
met amandelspijs Jt 50
zwaar gevuld 1000 g ram NU

Gesorteerde Kerstkoeken
10 stuks 4:50

Voor bestellingen kunt u bellen met

06-30 023 697,
wij nemen het dan vrijdag voor u mee.

200
•

Echte slagroomsoesjes f\ 59
20 stuks 2

Sterken
• N A C H T - EN O N D E R M O D E •

ledere week op de markt!
;'Beeren'!

voor heren
hemd en slip

7,50

dames

scholier
5,95 p.st. hemdjes

2 voor

De Valeweide
Bloemen en planten

3 amaryllis voor 5.-
20 rozen voor 3.99
| M»»

Volop verse snijbloemen
2 bossen voor 5.-

KERST(STER) AANBIEDINGEN!

Hele magere Runderrollades 500 gram 4f ïl 3

H.O.H, rollades 500 gram 4f/3

Hamfilet rollades
500 gram

Procureur rollades
500 gram 3,45

Varkenshaasmedaillons
in peperroomsaus
PANKLAAR 8-70m/n SOOgram

bakken

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij

Telefoon (038)37641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

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

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

MAROC CLEMENTINES
ROODSTOVERS GIESER WILDERMAN

50 STU KS

4 KILO
4 KILO

PER PAK

5 EURO

2,50 EURO

2,50 EURO

50 CENT

VOOR IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GOED NIEUWJAAR.

CONRAD
DIEWOEVING 6 BENODIGDHEDEN

ME2ENBOLLEN €0,30

VANDAAG

PINDANETJES € 0,60
DOWINDASLINGEK ,

WINTERSTROOIVOER € /,-

10 VOOR €2,50

10 VOOR € 2,-

5 VOOR €2,50
€1,75

3 VOOR € 2,50

*De deeCmtners aan de

Vordense 'Weelqnarfa

ivensen u prettige 'Kerstdagen

,„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,



Swingende feestdagen bij Witkamp

Voorverkoop nieuwjaarsnacht nu van start

Bij Witkamp is het weer swingen tijdens de feestdagen. Met top-cover-
bands als Beethoven en Millstreet, schlagerrock in de ftinbar, tropische
klanken in de beachclub en beuken in de dancekelder is één ding zeker:
De feestdagen zelf vier je vaak met familie, maar ze feestelijk afsluiten doe
je met je vrienden bij Witkamp!

Tweede Kerstdag staat Beethoven in
de balustradezaal en nieuwjaarsnacht

is dat de Millstreetband. Beide horen
bij de beste coverbands van het land

en weten de feeststemming in de zaal
flink omhoog te brengen. Maar bij
Witkamp is er tijdens de feestdagen
veel meer te doen! Schlagerrock Rock
(&Roll) liefhebbers komen Tweede
Kerstdag flink aan hun trekken. In de
funbar staat een band met een bijzon-
der muziekrepertoire van schlager en
rock: De Reeperbahner Stimmungs-
macher. Ze noemen zichzelf de enige
echte schlagerrockband van Neder-
land.

Ze maken er een echte show van en
brengen bekende schlagernummers
als 'Ein festival der Liebe' op geheel ei-
gen wijze. Het café is tweede kerstdag
ook open. Daar speelt de JPR Strinx-
band rock en roll-muziek uit de jaren
'60-70 en '80. Tropen en beuken Dege-
nen die niets liever doen dan beuken
kunnen zowel tweede kerstdag als
nieuwjaarsnacht terecht in de dance-
kelder. En wie de zomer mist, mag de
beachclub niet overslaan. Want met
kerst zijn er tropische klanken van de
Mallorca Beach Party en nieuwjaars-
nacht gaan de temperaturen flink om-
hoog op de Costa Reünie.

VOORVERKOOP
Voor kerst kun je de kaarten gewoon
aan de kassa kopen. Nieuwjaarsnacht
is dat iets anders, omdat Witkamp
dan is geopend van 00.45 uur tot 05.00
uur. Als je dus zeker wilt zijn van een
kaart, kun je ze vanaf vandaag halen!

(Advertorial)

Inspiration Vorden fonkelt

Inspriration Vorden tijdens één van haar repetities.

Zingen bij een gezellig koor betekent ook dat er regelmatig seizoens-
gebonden activiteiten zijn. De komende feestdagen horen daar natuurlijk
bij. Koor Inspiration Vorden is dan ook al enige tijd haar kerstrepertoire
aan het instuderen.

Bekende liederen maar nog steeds
prachtige liederen als 'Stille Nacht' en
'Hoor de engelen zingen d'eer' worden
afgewisseld met minder bekende
maar verrassende nummers als 'On
Christmas Night' en 'Joy to the World'.
Naast het zingen wordt ook aandacht

besteed aan een passende en inspire-
rende uitstraling. Omdat het koor dit
jaar haar dertigjarige jubileum viert is
extra aandacht voor kleding.
Tijdens de kerstnachtviering in de
Dorpskerk in Vorden zal koor dan ook
fonkelen!

Kom je om 22.30 uur ook kijken en
luisteren? In het nieuwe jaar staan op
7 januari medewerking aan een ge-
denkdienst in Warnsveld en een open
repetitie op woensdagavond 11 janua-
ri op het programma. Kom ook eens
kijken, luisteren of meezingen.

Wanneer je meer informatie wenst
neem dan gerust even contact op met
ons secretariaat: tel. (0575) 55 26 57 of
email braamzicht@hetnet.nl

Kinderkerstfeest Hervormde Kerk
Zoals in zoveel kerken wordt ook
in de Vordense hervormde kerk
een kinderkerstviering gehouden.
Dit kinderkerstfeest vindt plaats
op kerstavond, zaterdag 24 decem-
ber, om zeven uur 's avonds. Het be-
looft een sfeervol kerstfeest te wor-
den met als thema "Zeg zullen wij
op weg gaan".

Een project-kinderkoor heeft weken-
lang enthousiast kerstliedjes gerepe-
teerd en er zal een kerstspel worden
opgevoerd. Ook op andere momenten
in de viering zullen kinderen een gro-
te rol spelen. Tijdens de viering wordt
er gecollecteerd voor World Servants;
twee jongeren uit de hervormde ge-
meente gaan in de zomervakantie via

deze organisatie drie weken haar Ja-
maica om daar mee te bouwen aan
een nieuw schoolgebouw voor de
plaatselijke bevolking.

Het kinderkerstfeest wordt, zoals ieder
jaar, georganiseerd door het clubwerk
en de kindernevendienst en zondags-
school van de gereformeerde en her-
vormde kerken in Vorden. Iedereen,
jong en oud, is van harte welkom.

Rectificatie
Datum Vervolg "Halt! U valt" gewijzigd
Vervolg "Halt! U valt"
Het project is op 9 november afge-
rond. De resultaten heeft u in week 46
kunnen lezen in het weekblad Con-
tact. Het project is een schot in de roos
geweest.

In 2006 komt er een vervolg op het
project "Halt! U valt". In verschillende
groepen zal voorlichting gegeven wor-
den met medewerking van oud-huis-
arts dhr. Sterringa. Op 19 januari
wordt als eerste voorlichting gegeven

bij de Bejaardenkring in het Dorpscen-
trum. Met behulp van beelden is te
zien waar de gevaren schuilen en hoe
u vallen kunt voorkomen. Iedereen
krijgt een brochure 'Val niet thuis",
waarin overzichtelijk alle mogelijke
gevaren staan en waarin tips worden
vermeld om vallen te voorkomen. U
kunt zelf een test doen over uw thuis-
situatie.

B E U R S P R A A T
Beleggen in december
December is traditioneel één van de
beste maanden voor beleggers. Decem-
ber komt bij de Amerikaanse indices
Dow Jones, Nasdaq en S&P 500 op de
tweede plaats in de lijst van beurs-
maanden. Bij de Europese DJ Euro-
Stoxx 50 komt de kerstmaand op de
derde plaats en bij onze eigen AEX-in-
dex is december de allerbeste maand.
De gemiddelde rendementen van de
cember liggen op een flink hoger ni-
veau dan die van de andere maanden.
De oorzaken van dit fenomeen? De
kerstmannenrally of Santa Claus Ral-
ly, die vrijwel ieder jaar een korte, ster-
ke rally laat zien op de laatste vijf da-
gen van het jaar en de eerste twee van
het nieuwe?

December is ook traditioneel de
maand om terug te kijken op het voor-
bije jaar. Wat is er allemaal gebeurd?
Was het een goed jaar, een slecht jaar
of een vlak jaar? En waarom?

We adviseren u allemaal deze maand
weer eens rustig na te denken over de
beleggingsbeslissingen van dit jaar. En
over wat u verwacht voor het komen-
de jaar. Ligt uw financieel plan op
schema? Krijgt uw portefeuille de aan-
dacht die hij behoeft? Zijn uw doelstel-
lingen nog hetzelfde, of is er een ver-
andering opgetreden? Wellicht is het
dan weer eens goed het geheel door te
nemen. Laat u zich daarbij door de

korte termijnbewegingen op de beurs
niet in de luren leggen. Ongeacht of
die bewegingen sterk positief of sterk
negatief zijn geweest. Het is veel ver-
standiger om enige afstand te nemen.
We maakten al eens eerder een verge-
lijking: als u een eind in de zee staat,
en u kijkt naar beneden naar de gol-
ven die heen en weer spoelen, dan ziet
u niet of he,t eb of vloed wordt, of de
zee stijgt of daalt. Om dat te zien moet
u de bewegingen een tijdje op een af-
stand bekijken. U even losmaken. Een
adviseur kan daarbij helpen.

We herhalen nog eens de basisprinci-
pes van beleggen. Koester geen al te
hoge verwachtingen. Neem geen risi-
co's, die u niet kunt dragen. Neem wel-
overwogen en rationeel beslissingen.
Zorg ervoor dat uw financieel .plan
goed doordacht is. In geval van twijfel,
overleg met uw adviseur. Bedenk: elk
aandeel, elk beleggingsfonds dat u be
zit, zou u moeten willen kopen als u
het niet had. Neem als dat- nodig is,
ook eens verlies. Zorg ervoor, dat u
nooit enkel het goede verkoopt en
daardoor blijft zitten met een mand
vol rotte appels.
We wensen u alvast het allerbeste voor
het komende jaar. In alle opzichten.

Voor nadere informatie:
Rabobank Achterhoek-Noord
(0575) 558 558

Paardensport
UITSLAG DRESSUUR LAAG SOEREN
10/11 december
Het afgelopen weekend stond er voor
de ponyruiters van PC De Graafschap
uit Vorden een dressuurwedstrijd op
het programma. In Laag Soeren was er
voor iedereen de mogelijkheid om
twee proeven te rijden, een goede voor-
bereiding op de wedstrijd van volgen-
de week in Brummen. Daar vindt dan
de afsluiting van de dressuurselectie
voor het regiokampioenschap plaats.
In Laag Soeren wist Sebastiaan Hamer
in de klasse B-D een goede proef neer
te zetten met zijn pony Sunshine of
Toys. Hij kreeg daar 167 punten voot
en dit was goed voor de eerste prijs. An-
ke Woerts kwam met haar pony Tama-
ra uit in de klasse MI-DE. Zij behaalde
zelfs tweemaal de eerste prijs met resp.
166 en 162 punten. In de klasse M2-DE
was het Marit Kouwenhoven die de
eerste prijs kreeg. Zij behaalde 147
punten met haar pony Sara.

Selectiedressuurwedstrijd pony's
PC De Graafschap 17/18 dec.
Dit weekend werd de derde en laatste
selectiewedstrijd dressuur voor de po-
nyruiters van PC De Graafschap gere-
den in Brummen. Naast het bekend
maken van de ruiters die mogen deel-
nemen aan het indoor Regiokampi-
oenschap Oost (RKO) in, werden ook
de kringkampioenen van de regio Ber-
kel-IJssel waar PC De Graafschap on-
der valt, bekend gemaakt. Zaterdag 17
december was het eerst de beurt aan
de ruiters die uitkomen in de klasse L.
Anneloes Herbold kwam met haar po-
ny Riek uit in de klasse Ll-C en behaal-
de hier een eerste plaats. Hiermee
sloot zij alle selectiewedstrijden win-
nend af en was zij de eerste die zich
plaatste voor deelname aan het regio-
kampioenschap dat in februari 2006
verreden zal worden. Daarnaast werd
zij reserve klingkampioen van alle Ll-
ruiters. In de klasse L2-AB kwam ver-
volgens Jermaine Pellenberg aan de
start met haar pony Sylvia. Ok zij be-
haalde een eerste plaats met 166 pun-
ten wat haar een startbewijs voor de
RKO opleverde. In de klasse L2-DE was
er ook nog een startbewijs voor de
RKO voor Mirijam van Mal met haar
pony Dynamic Dancing.

Zondag 18 december was het de
beurt aan de Z-, M- en B-ruiters.
In de klasse Zl-DE kwam Hester Slegt
aan de start met haar pony Easter Boy.

Met 206 punten behaalde zij hier een
eerste plaats. Daarna reed zij in de
klasse M2-DE met haar pony Woodrow
Carisbrooke eveneens naar een eerste
plaats met 158 punten. Dit betekende
dat /.ij in het overallklassement van de
M2-ruiters in deze kring het het beste
gedaan had en dus als kringkampioen
gehuldigd kon worden. Door deze re
sultaten mag zij ook met beide pony's
meedoen op het RKO. Anke Woerts
reed hierna met haar pony Tamara in
de klasse Ml eveneens naar een eerste
plaats met 169 punten. Hoewel dit zij
hiermee 'slechts' reserve kringkampi-
oen werd mag zij wel met haar pony
meedoen aan het regiokampioen-
schap. In dezelfde klasse was er nog
een tweede prijs voor Carlijn Kingma
met haar pony Knurp met 160 punten.
Tot slot kwamen de B-ruiters aan de
start. In de klasse B-DE behaalde Nyn-
ke Woerts een derde prijs met haar po-
ny Nina met 161 punten. Sebastiaan
Hamer moest hier genoegen nemen
met een vierde prijs ook met 161 pun-
ten, met zijn pony Sunshine of Toys.
Al met al een uitstekend resultaat
voor de ponyruiters/amazones van PC
De Graafschap, met in elk geval 6
starts op het Regiokampioenschap
Oost op 11 februari 2006.

Bridgen
VORDENSE BRIDGECLUB:
Maandagavond 12 december
Groep A: l Mw. G. Hulleman / Mw. H.
van Druten 61,0%; 2 Mw. N. Warringa /
Mw. G. Rossel 58,4%; 3 Mw. J. Walter Ki-
lian / Mw. L van Gastel 57,4%.

Groep B: l M w. R. den Ambtman / M w.
R. Thalen 65,1%; 2 Dhr. T. Meijerink /
Mw. L. Meijerink 55,7%; 3 Mw. W Ge-
richhausen / Mw. A. den Elzen 55,2%.

Groep C: l Dhr. H. Groot Bramel / Mw.
B. Groot Bramel 59,0%; 2 Mw. I. van Al-
phen / Mw. W.Warnaar 57,6%; 3 Mw. E.
Westerhof/ Mw. H.Veenhuis 53,5%.

Woensdagmiddag 14 december:
Groep A: l Dhr. J. Holtslag / Dhr. H. Wa-
genvoorde 64,48%; 2 Mw. A. Terlouw /
Mw. H. Teering 57,20%; 3 Mw. R. den
Ambtman / Dhr. L. Sprey 55,3%.

Groep B: l Mw. T. Simonis / Mw. R.
Webbink 58,57%; 2 Mw. L. Lamers /
Dhr. H. Groot Bramel 56,82%; 3. Mw. C.
v.d. Stouwe / Mw. T. Velde 55,60%
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Kerstshow?
Van 26 t/m 31 december

Tijdens onze sfeervolle Kerstshow kunt u kijken, voelen en proef-

zitten in onze toonzalen met de laatste trends in woon- en slaap-

comfort. Onze nieuwe collecties bieden weer volop comfortabel

leefgenot. U kunt zich ontspannen in onze relaxstudio met een

royaal assortiment relaxfauteuils van o.a. Easysit, Cosyform en Zero

Stress. Deze zijn leverbaar in diverse leder- en stof kwaliteiten en aan

te passen naar uw persoonlijke wensen. U bent van harte welkom.

Zerostress fauteuils

895^

ROEM Zutphenseweg 24 Tel. 0575-557514
El BE RG E M J. W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190 meubelen
HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ

LIFESTYLE' systemen van Bose met uMusic intelligent weergavesysteem

Elegantie aan de buitenzijde
Unieke BOSE" innovaties vanbinnen

LIFESTYLE'48 systeem

Prijs: € 5.995,-
exd. verwijderingsbijdrage.

Luidsprekers leverbaar in de
kleuren zwart, wit en zilver.

BOSE' LIFESTYLE' 48/38 systemen

Deze systemen weerspiegelen

daadwerkelijk hoe je optimaal kunt

genieten van muziek en home cinema

zonder compromissen te sluiten: een

combinatie van pure elegantie met de

nieuwste technische innovaties zoals u

die alleen van Bose mag verwachten.

ADAPTiQ audiocalibratiesysteem

Automatische geluidsafstelling,

houdt rekening met de kamergrootte,

luidsprekeropstelling en luisterposities.

NIEUW: uMusic". Slaat honderden cd's

op in het mediacenter, onthoudt uw

muzikale smaak, zelfs voor bepaalde

tijden en stemmingen.

Bose' link. Speelt verschillende bronnen

in maximaal 14 verschillende ruimten af.

Tegelijkertijd, vanaf één systeem.

De geautoriseerde Bose dealer

Product gereed voor demonstratie

Direct uit voorraad leverbaar

Kwaliteitsadvies

Installatie service

After sales service

Botter sound through r»search»

Hoor het verschil.
Vraag om een demonstratie.

pepert (g) Eliesen Electro
Nieuwstad 45 - 7201 NL Zutphen - Tel. 0575 - 54 32 02

BouwCenter HCI in Hengelo (Gld)is in
verband met Kerst en Oud & Nieuw gesloten
op 26 en 31 december.
Vanaf vrijdag 23 december t/m zaterdag
7 januari zijn wij geopend van:

Showroom
Zaterdag 24 december 10.00 tot 13.00 uur
Maandag t/m donderdag 09.00 tot 17.30 uur
Vrijdag 09.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 7 januari 10.00 tot 16.00 uur

Bouwmarkt en afhaalbalie
Zaterdag 24 december 08.00 tot 13.00 uur
Maandag t/m vrijdag 08.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 7 januari 08.00 tot 16.00 uur

Van 23 december t/m 7 januari wordt niet bezorgd!

HCI. Helemaal mijn idee.

Wij wensen u

heerlijke feestdagen

en een

inspirerend 2006!

iBouwCenter.HCI
Hengelo Gld, K rui s berg se weg 13, tel. 0575 46 81 81

Bezoek nu onze showroom

of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl
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Op de foto v.l.n.r.: Wethouder Dick Nas, bednj vencontactpersoon Jan Tieken, wethouder Ab Boers, secretaris Paul van Gog, directeur Foppe
Atema, burgemeester Henk Aalderink, aandeelhouder Arie Teunissen en op voorgrond Coma-medewerker Peter Meijerman.

Op dinsdag 29 november j.l. heeft het college van burgemeester en
wethouders een bedrijfsbezoek gebracht aan Goma. Dit in de reeks van
bedrijfsbezoeken welke de gemeente heeft gepland. Het doel van deze
bezoeken is een nadere kennismaking met de verschillende bedrijven
in de gemeente Bronckhorst en om te horen wat bedrijven bezighoudt
binnen de gemeente.

De middag stond onder andere in het
teken van een presentatie over Goma.
Hierin werd naast een terugblik op de
geschiedenis en historie van het be-
drijf ook verteld over de visie van Go-
ma en hoe hier vandaag de dag invul-
ling aan wordt gegeven. Na een kijkje
in de showroom waar voorbeeldpro-

ducten staan opgesteld, was het tijd
voor een rondleiding door de fabriek.
Directeur Foppe Atema liet zien hoe
plaat- en bandstaai op verschillende
werkplekken werd verwerkt tot een
eindproduct al dan niet voorzien van
een kleurtje in de poedercoatafdeling.
Het gezelschap was vooral onder de in-

druk van de grote mate van automati-
sering. "Naast het feit dat je probeert
het zware werk uit handen te nemen
van de mensen, is dit ook noodzaak
om concurrentie te bieden aan de lage
lonen landen, waar Goma steeds vaker
mee te maken krijgt", aldus Atema.
Tijdens de rondleiding werd nog ge-
sproken over de gerealiseerde innova-
ties om vervolgens de middag af te
sluiten met een dankwoord van burge-
meester Aalderink waar wethouder
Ab Boers nog aan toevoegde onder de
indruk te zijn van de missie, visie en
strategie van Goma.

Kerst-Kunst-In wederom zeer succesvol

"In de hal bij Beeldhouwatelier Baak waren glasobjecten van Ben Hendriks opgesteld, waarbij vooral kandelaars waren gekozen, passend
voor de tijd van het jaar"

Voor de derde keer organiseerden Anne Brouwer en Marja Evers een Kerst-
Kunst-In Baak. Aan de Wichmondseweg 17a bij het Beeldhouwatelier
Baak van de twee kunstenaars, werden beide dagen goed bezocht. Anne
Brouwer die haar huis beschikbaar stelde als Veekendgalerie' was zeer te-
vreden over de belangstelling.

Men kwam binnen in de expositie
ruimte, waar de werken van Anne
Brouwer en Marja Evers werden ten-
toongesteld, evenals glasobjecten van
Ben Hendriks en de Iconen van de zus-
ters uit het Brabantse Benedictines-

senklooster.Daarna konden bezoekers
via een gangetje naar de gezellige eet-
keuken, waar direct werd gevraagd of
men thee, koffie of warme glühwein
of zelfs erwtensoep wilde.
Ook in de hal waren glasobjecten van

Ben Hendriks opgesteld, waarbij voor-
al kandelaars waren gekozen, passend
voor de tijd van het jaar. Er was gele
genheid om een informatiefilmpje
over de expositie te bekijken op de
computerJn de huiskamer waren ver-
schillende kunstenaars te bezoeken.

Op de werktafels werden sieraden ten-
toongesteld, maar belangstellenden
konden ook kijken en luisteren naar
uitleg over het maken van de diver-

se kettingen. Marry Potjes had naast
haar zelfgemaakte sieraden van rub-
ber, vilt of zijdecocons, ook kleding
mee, waarvoor veel belangstelling
was. Ina Kets ontwerpt en smeedt sie
raden in zilver, messing, koper en tita-
nium. Dit weekeinde maakte zij col-
liers. Verschillende kettingen, broches
en ringen lagen op de tafel.De tassen
van Sanne van der Spek werden be
wonderd, evenals haar speciale lam-
pen en plantenbakken.
Ze vertelde over de manier waarop de
ze plantenbakken tot stand kwamen. *
Het zijn unica's en met de hand ver-
vaardigd, door verwarmde kunststof
in een vacuüm kast om een model
heen te laten koelen. Daarna worden
de losse onderdelen aan elkaar 'gelast'
met de chloroform lastechniek.De
Midwinterhoorn Groep Bergh, onder-
deel van de Heemkundekring Bergh,
was aanwezig. Zij gaven uitleg over het
vervaardigen en het gebruik van dit in-
strument. De groep blies gedurende de
middag regelmatig op de midwinter-
hoorns. Uit de huiskamer van Anne
Brouwer werden diverse meubelstuk-
ken verwijderd om ruimte te maken
voor deze 'weekendgalerie' die geheel
in kerstsfeer werd aangekleed. Het was
heel gezellig en huiselijk en het voelde
alsof het altijd zo was. Maar toch ging
er een enorme voorbereiding aan voor-

af waar bezoekers niks van merkten.
"En zo hoort het ook te zijn," aldus de
organisatoren Anne Brouwer en Marja
Evers.Na een prima bezochte zaterdag,
volgde een zeer drukke zondag. Er wer-
den beelden verkocht en er was veel in-
teresse voor de cursussen van 2006.
Daarvoor waren de folders beschik-
baar i n de galerie.
De Midwinterhoorn Groep Bergh
speelde deze middag voor veel publiek
dat in een kring om hen heen
stond.Anne Brouwer stelde aan het
eind van het Kerst-Kunst-In Baak dat
zij bijzonder tevreden was. Ze ontving
goede reacties van bezoekers over het
open huis en het aanbod dat werd ge
boden. Wat zij vooral zeer waardeerde
was, dat veel mensen uit Baak van de
gelegenheid gebruik maakten om bij
haar te komen kijkenün de expositie
ruimte van Anne Brouwer en Marja
Evers, kunnen de Iconen van de zus-
ters uit het Brabantse Benedictines-
senklooster tot aan Driekoningen, 6 ja-
nuari 2006, na telefonische afspraak,
worden bekeken, evenals de glasobjec-
ten van Ben Hendriks. De schilderijen
van Corneille en Anton Heyboer blij-
ven ook ter bezichtiging hangen. Het
telefoonnummer van Beeldhouwate
lier Baak is (0575) 44 26 01.
Overige informatie is te vinden op
www.beeldhouwatelierbaak.nl

Bibilobus heeft Kerstvakantie
In de week van maandag 26 t/m vrij- niet komen. In week l, vanaf maan-
dag 30 december zal de bibliobus dag 2 januari is de bus weer present.

Kunstwerk 'Beschermvrouwe'
bij pontje Olburgen

"De 'Beschermvrouwe' kijkt uit over Olburgen"

Burgemeester Henk Aalderink onthulde bij de afmeerlocatie van het
pontje van Olburgen naar Dieren het bronzen beeld 'Beschermvrouwe',
gemaakt door kunstenares Marga Brey.

Het kunstwerk werd op 6 december
2005 officieel aan de inwoners van
Olburgen en Rha aangeboden door
het Waterschap Rijn en IJssel. Dit in
verband met de opening van de riool-
waterzuiveringsinstallatie in Olbur-
gen.Bij binnenkomst langs één van de
statige poorten van Bronckhorst zie je
de 'Beschermvrouwe' die over Olbur-

gen en de Veluwe én van de andere
kant bekeken over het water kijkt. Als
straks in het voorjaar het nieuwe
bankje is geplaatst, kunnen de bezoe
kers die de gemeente verlaten of die
de gemeente binnenkomen er bij gaan
zitten. Kunst is ten slotte één van de
elementen die belangrijk is in de sa-
menleving.
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Barendsen Vorden b. v.
Sterkin staalwerk!

Door een sterke groei van onze activiteiten willen we ons team

uitbreiden met een:

Constructiebankwerker/lasser M/V
en een:

Montagemedewerker MA/

Onze voorkeur gaat uit naar aüround en gedreven vakmensen. Kandidaten

dienen te beschikken over een flexibele instelling en enige ervaring.

We bieden een boeiende baan, een prettige werksfeer en goede arbeidsvoor-

waarden. Verder zijn er taf van door groeimogelijkheden eventueel in combinatie

met bijscholing.

Voor meer Informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met

Henri Barendsen. Dat kan per mail henr(@barendsen:vordennl

of telefonisch 0575 551261.

Reacties kunt u mailen naar henri@barendsen-vorden.nl

of schriftelijk richten aan

KLUVERS VORbEN
DIERENSPECIAALZAAK EN MENGVOEDERS

BEGIN JANUARI OPENING VAN HUISDIEREN-KAPSALON

KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN OF

MAAK ALVAST EEN AFSPRAAK

VOOR DE EERSTE 50 KLANTEN
LIGT EEN ATTENTIE KLAAR

PRETTTIGE FEESTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 2006

ZUTPHENSEWEG 39
7251 DH VORDEN
TELEFOON 0575-551318 Dl

UW H U I S D I E R E N

NetwerkwegS

72S1 KV Vorden

ta-v. Henri Barendsen.

Sterk In staalwerk!
StMicortttruttietodrtyf Rawnds*n Vorden b,v gtkft «1$ dé %peci«list op h*t gebied vitn

staalwerk. D* gerenomeerde onderneming met rvrim 200 Jwr ervaring maakt kwatttattef

hoogwaardige producten. Betrouwbaarheid, maatwerk, flexibiliteit en korte levertijden rijn

belangrijke kenmerken van BarencKen Vorden.

We gaan voor kwaliteit H!
Aanbiedingen deze week

Goudreinetten 3 kilo 1.50 Sla 2 krop 0.99
Foldijkse rauwkost salade v.a. 300 gram 0.5S

Geschrapte kriel 1.49 per kilo
Fruitschalen-kokers of streek-zuivelpakketten

naar wens op bestelling v.a. 4.99

Let op: 31 december zijn wij gesloten
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL
Let op! Woensdagmiddag gesloten

Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

In het nieuwe jaar 2006 krijgt iedereen te maken met de
grootste operatie ooit in ons stelsel van sociale zekerheid.

Nieuw is de Wet Financiële Dienstverlening
Nieuw is de WIA: vervanging van de WAO
Nieuw is de Afschaffing van VUT/Prépensioen
Nieuw is de Levensloopregeling
Nieuw is de Zorgverzekering
Nieuw is het Jaar 2006!

Niet nieuw is onze onverminderde inzet om u met betrekking
tot al die wijzigingen zoveel mogelijk te ontzorgen.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gezond 2006.

De Regt financiële planning
De Regt pensioenadviseurs
De Regt assurantie-adviseurs
De Regt hypotheekadviseurs
De Regt arbeidsbegeleiding

Nieuwstad 44, 7241 DR Lochem
tel. (0573) 25 53 00 - Fax (0573) 25 53 81

wie blind
is redt z ich v a a k
p r i m a met een s t e u n t j e in de rug

De Vereniging Bartiméus steunt blinden en slechtzienden, jong

ICBFc en oud. Met projecten voor onderwijs, zorg en dienstverlening.

«*££u~ Al negentig jaar. Help mee via giro 400 40 40

www.steunbartimeus.nl

bartiméus
V E R E N I G I N G

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

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

E-mail: info(o>contact.nl

agentschappen
Weevers druk
Halseweg 3c

7021 CX Zelhem
Tel. (0314) 62 50 53

nsen „De Smid'
Bleekstraat 1, Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur: Felix Takkenkamp
Telefoon 06-48 794 21 2

mevr. van veldnuizen-Onstenk
Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (0575) 45 23 98

Grandioze "Eindejaars Opruiming"
Van dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 december

25% korting* op al
modellen van 200f

* Vraaa naar de actie voorwaarden in de winkel

Profile Bleumink Dorpsstraat 12 Vorden 0575 551393, info@profilebleumink.nl
Profile Bleumink Spittaaistraat 34 Zutphen 0575 519526, www.profilebleumink.nl

Het team van Profile Bleumink
wenst U fijne feestdagen en

alvast een gezond 2006.
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korting oplopend tot ruir
Verkoop vanaf 16 jaar

Spalstraat 37 tel. (0575) 46 17 13

Krashof10 tel. (0573) 45 25 OO

Ziitphen-Emmerïkse«iireg 35 tel, f0575) 45 14 41

sa **~
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20. 7255 BN Hengelo
(Griff ie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie en afdelingen Bouwen
en milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,
Maatschappelijke ontwikkeling,
Openbare werken, Bestuurs- en
managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme. Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare
orde en veiligheid, Handhaving,
Algemeen Juridische en Bestuurszaken
en Dualisering

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling. Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg. Onderwijs,
Publiekszaken. Informatisering en
automatisering

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), Wegen en groen, Verkeer en
vervoeren Regiozaken

Af spraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente.
tel . (0575)750250.

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

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

In de huiskamer van de gemeente
praten over verkeer en vervoer

De gemeente Bronckhorst wil graag dat bewoners, organisaties en belang-
hebbenden meepraten over de verkeerssituatie. In een daarvoor speciaal
ingerichte huiskamer in het gemeentekantoor kan in klein gezelschap ge-
sproken worden over knelpunten en wensen. De sfeer in de huiskamer, die
belangeloos is ingericht door Meek's Meubelen in Vorden, ondersteunt het
informele karakter van de bijeenkomsten en verlaagt de drempel om mee
te praten. Het is voor het eerst dat de gemeente op een dergelijke manier
mensen stimuleert om mee te praten en te denken.

Het doel van de huiskamerbijeen-
komsten is de mening en wensen
van de inwoners te horen over de
verkeerssituatie in de gemeente.

Deze maken deel uit van een analyse
die vooraf gaat aan het opstellen van
een Gemeentelijk Verkeer- en Ver-
voer Plan (GWP). Hierin komt het

beleid op het gebied van verkeer en
vervoer te staan dat de gemeente de
komende vi j f jaar gaat uitvoeren. Om
dit verkeer- en vervoerplan op te
kunnen stellen brengt de gemeente
nu eerst een groot aantal zaken in
kaart. Onder meer de huidige ver-
keerssituatie in Bronckhorst. Verder
moeten nieuwe rijks- en provincie-
regels worden ingepast en wordt
een ongevallenanalyse gemaakt.

Vanaf deze week tot eind januari
kunt u elke donderdagmiddag van
13.00 - 17.00 uur en vrijdagochtend
van 8.30 - 12.30 uur de huiskamer
binnenlopen. De huiskamer is inge-
richt op de begane grond van het
gemeentekantoor. Ook tussen kerst
en nieuwjaar, dus op 29 en 30 de-
cember, bent u op de genoemde
tijden welkom. Daarnaast kunt u op
afspraak terecht. Neem daarvoor
contact op met Robert Ruiterkamp,
tel: (0575) 75 03 67. Bewoners en
organisaties die al eerder een brief
of e-mail hebben gestuurd over een
verkeer- of vervoerprobleem krijgen
binnenkort een uitnodiging om mee
te komen praten.

Natuurlijk kunt u uw wensen,
problemen, suggesties over de ver-
keers- of vervoerssituatie ook per
e-mail (info@bronckhorst.nl) of per
brief aan ons doorgeven.

Huiselijk geweld is niet normaal! Je kunt er wat aan doen!
Bel of mail het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld is de meest voorko-
mende vorm van geweld in onze
samenleving. Om dat probleem aan
te pakken, is onlangs het Advies- en
Steunpunt Huiselijk Geweld (ASGH)
geopend. Dit is een initiatief van
19 gemeenten in Gelderland, waar-
onder Bronckhorst. Iedereen die
iets te maken heeft met huiselijk
geweld kan altijd en anoniem bij het
steunpunt terecht voor advies, infor-
matie en hulp: slachtoffers, maar
ook getuigen, mensen die een ver-
moeden hebben van huiselijk
geweld en daders. Doel van het
ASGH is om mensen eerder in actie
te laten komen, het geweld be-
spreekbaar te maken en natuurlijk
om het te stoppen.

Wat is huiselijk geweld
Huiselijk geweld is lichamelijk, sek-
sueel of geestelijk geweld, dat door
iemand uit de huiselijke kring van
het slachtoffer is gepleegd. De term
verwijst naar de relatie: dader en
slachtoffer kennen elkaar altijd.
Huiselijk geweld komt voor in alle
lagen van de samenleving, ongeacht
leeftijd, inkomen of achtergrond.
Vrouwen, mannen, kinderen en
ouderen kunnen slachtoffer zijn.
Bijna de helft van de Nederlanders
is slachtoffer van huiselijk geweld of
is dat eerder geweest. Slechts
twaalf procent van de slachtoffers
doet aangifte.

Huiselijk geweld is niet normaal! Je kunt er wat aan doen!

Kortom, het is een groot maat-
schappelijk probleem.

Lage drempel
Het advies- en steunpunt moet de
drempel te verlagen om hulp te
zoeken bij huiselijk geweld. Het
ASHG is bedoeld om hulp dichterbij
te brengen en is een vraagbaak voor
iedereen: het advies- en steunpunt
geeft informatie en advies, verwijst
door en werkt samen met alle hulp-
instellingen. Iedereen kan er altijd
anoniem terecht. Op die manier
hopen de initiatiefnemers ook de
aangiftebereidheid te bevorderen.
Huiselijk geweld is immers straf-
baar.

Hoe kunt u het steunpunt bereiken?
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk
Geweld is bereikbaar via
tel. (0900) 66 000 66 (10 ct/min) en
via info@huiselijkgeweldgelder-
land.nl. Er is geen bezoekadres.
Meer informatie kunt u ook vinden
op de websites www.bronckhorst.nl
en www.huiselijkgeweld.nl (klik in
de landkaart op Gelderland).
Naast Bronckhorst steunen de
gemeenten Aalten. Arnhem.
Berkelland, Bronckhorst, Doesburg,
Doetinchem, Duiven, Groenlo,
Lingewaard, Montferland, Oude
IJsselstreek, Overbetuwe, Renkum,
Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal,
Westervoort, Winterswijk en
Zevenaar het ASGH.

Openingstijd
2 januari a.s.
Op 2 januari beginnen de mede-
werkers het nieuwe jaar om
08.30 uur met een nieuwjaars-
ontbijt. We zijn dan tot 10.00 uur
gesloten.

Gemeente
Bronckhorst onder
preventief toezicht
Gedeputeerde Staten van Gelder-
land nebben op 13 december jl.
bepaalt hoe zij toezicht houden op
de uitgaven van de Gelderse ge-
meenten. De Provincie kent drie
manieren om toezicht te houden:
Een deel van de gemeenten komt
onder repressief toezicht, dat bete-
kent dat de betreffende gemeente
een sluitende begroting voor
15 november van dat jaar heeft vast-
gesteld. Een eventuele verandering
op die begroting hoeft pas na de wij-
ziging ter kennisname ingestuurd te
worden aan de Provincie.
Als een gemeente geen sluitende
begroting kan overleggen voor
15 november van dat jaar. wordt zij
preventief onder toezicht gesteld.
Een preventief toezicht houdt in dat
een gemeente bij een wijziging op de
begroting eerst officieel toestem-
ming moet vragen bij de Provincie.
Als een gemeente een artikel 12
status krijgt, wordt de gemeente
onder curatele gesteld. De Provin-
cie beslist samen met de gemeente
waar het geld aan uitgegeven wordt.
Dit is dus de meest strenge manier
van controleren.

De gemeente Bronckhorst is door de
Provincie onder preventief toezicht
geplaatst. Dat dit ging gebeuren was
geen verrassing. Doordat wij een
herindelingsgemeente zijn. kon de
begroting voor 2005 pas in mei van dit
jaar door de raad worden vastge-
steld. Het college en de raad wilden
een gedegen begroting voor 2006.
Eén waar raadsleden, burgers en
organisaties op kunnen inspreken.
De datum van 1 november was daar-
om niet haalbaar. Bewust is toen
gekozen om de begroting pas in de
gemeenteraad van 15 december te
behandelen. Meer informatie over de
begroting leest u verderop in dit blad.

Website

Heeft u al eens een kijkje geno-
men opwww.bronckhorst.nl?

Bijvoorbeeld om meer te weten
te komen over het aanvragen
van een bouwvergunning, de
Vangnet regeling huursubsidie
of de gehandicaptenparkeer-
kaart?



Begrotingsbehandeling-

Op 15 december behandelde de raad de gemeentelijke begroting. De VVD
diende een alternatieve begroting in, maar deze voorgestelde wijziging
haalde het niet. Met grote meerderheid werd de begroting van 2006, met
slechts een kleine wijziging, aangenomen. Wat de financiële positie over
het algemeen is, wat de fracties in grote lijnen wilden, welke moties en
amendementen er waren en wat de kleine wijziging is, leest u hieronder.

Financiële positie algemeen
Zoals wij u al eerder meldden in
Contact van 22 november jl., be-
draagt de begroting van de gemeen-
te in 2006 circa 50 miljoen euro. Na
het optellen en aftrekken van alle
inkomsten en uitgaven bleek een
tekort van 4,2 miljoen euro. Daarbo-
venop komt een bedrag van ruim
€ 800.000,- dat b en w wil investe-
ren in nieuw beleid. Het totale be-
grotingstekort bedraagt dus 5 mil-
joen euro. Dit tekort wordt voor
ongeveer de helft veroorzaakt door-
dat de gemeente minder geld krijgt

van het rijk en voor de andere helft
door het bestaande uitgavenpa-
troon, nu en al door de vijf oude ge-
meenten. Het tekort heeft dus maar
voor een klein deel te maken met de
herindeling. Als er geen herindeling
was geweest, hadden de vijf afzon-
derlijke gemeenten op dit moment
ook financiële problemen gehad. De
herindeling versterkt het probleem
wel, omdat Bronckhorst van het rijk
als één nieuwe (herindeling)ge-
meente circa 1 miljoen euro minder
krijgt dan de afzonderlijke gemeen-
ten ontvingen. De gemeenten had-

Wat gaat u nu betalen in 2006?
Een voorbeeld
Belastingdruk bij een 2 onder 1 kapwoning van € 233.000,-:

In euro's
Afvalstoffenheffing
Rioolrecht
OZB gebruiker
OZB eigenaar

Belastingdruk

2005
265
204
116
144

2006
261
239

O
213

729 713

Afvalstoffenheffing
In 2006 dalen de tarieven afval-
stoffenheffing licht. Meerpersoons-
huishoudens gaan € 261,- betalen
en eenpersoonshuishoudens
€ 195,-. Dit is respectievelijk € 4,-
en € 3.75 minder dan in 2005.

Rioolrechten
De rioolrechten stijgen van € 204,- naar € 235,- in 2006. Deze verhoging
is nodig om de rioolkosten dekkend te maken.

Op onze website www.bronckhorst.nl kunt u eind week 51 het ontwerp-
verslag van de raadsvergadering vinden.

den echter allemaal een spaarpotje
waarmee de huidige financiële pro-
blemen kunnen worden opgevan-
gen. Maar een spaarpot raakt een
keer leeg als je er alleen geld uit-
haalt en niet instopt, dus moet ook
de gemeente zorgen dat de finan-
ciën op orde komen. Daarom is de
gemeente in 2005 begonnen met
bezuinigen. In 2006 wordt dit voort-
gezet. Het kost echter een paar jaar
om een tekort van enkele miljoenen
euro's op te lossen. Met de geno-
men maatregelen willen b en w de
financiën vanaf 2008 weer helemaal
op orde hebben. Dan kunnen er wel
nieuwe tegenvallers komen, maar
gaat het naar verwachting niet meer
om zulke grote bedragen.

Het CDA vindt dat er een goede en
evenwichtige balans is tussen de
omvang van de bezuinigingen en de
omvang van de lastenverhogingen.
Volgens de meerjarenbegroting is
de gemeentebegroting vanaf 2007
weer sluitend, zonder een beroep te
hoeven doen op de algemene reser-
ves. Het CDA diende samen met de
PvdA en Groen Links een amende-
ment in over een verlaging van de
afvalstoffenheffing en een motie om
de OZB gespreid te mogen betalen.

PvoA
De PvdA meent dat de huurders er
betervan af komen dan de huizen-
bezitters. Aan de andere kant vin-
den ze dat niet zo erg, omdat hui-
zenbezitters de mogelijkheid heb-
ben van belastingaftrek. Wel zit het
de PvdA dwars dat van de burgers
meer lasten worden gevraagd dan
van de ondernemers. Voorvolgende
jaren moet dat beter bekeken wor-
den. Het ondernemersklimaat moet
wel aantrekkelijk blijven, maar zou
best ook wat meer belast mogen
worden.

De WD fractie heeft een alternatie-
ve begroting ingediend. De WD
vindt dat het noodzakelijk is om de
begroting sluitend te krijgen, maar
dat het wenselijk is om de lasten-

verzwaring voor de inwoners tot een
minimum te beperken. De WD
denkt dat meer bezuinigd kan wor-
den op efficiency. Voor recreatie zou
meer samengewerkt moeten wor-
den met al bestaande (regionale)
recreatieorganisaties.

GROENLINKS
Groen Links waarschuwt dat, als je
alleen maar meer geld uitgeeft en
er niets bijkomt, de pot snel leeg
raakt. Groen Links vindt het geen
verstandige keuze om een flinke
greep te doen in de algemene
reserves, maar zou liever de OZB nu
zodanig verhogen dat er minder uit
de reserves gehaald hoeft te wor-
den. Groen Links vraagt o.a. aan-
dacht voor de problematiek van
vluchtelingen en asielzoekers. Ook
al neemt het aantal getalsmatig af,
de structuur van de georganiseerde
vrijwillige hulpverlening vraagt nog-
al wat aandacht.

Het heeft de fractie de afgelopen
weken getroffen: burgers hebben
bijzonder weinig vertrouwen in de
politiek. Uit reacties, onder andere
op de stellingname over de verho-
ging van de OZB, bleek dat mensen
teleurgesteld zijn. Bronckhorst
moet een oplossing vinden om het
financiële plaatje van de jonge ge-
meente op orde te krijgen. D'66
vindt het onjuist om vanaf het jaar
2006 huiseigenaren elk jaar weer
voor een hoog bedrag aan te slaan
dat in volgende jaren ook nog iets
zou mogen stijgen met de trend.
De OZB mag stijgen met een per-
centage gelijk aan de inflatie. Voor
2006 verwacht het Centraal Plan
Bureau een inflatie van 1 %. D'66
heeft dan ook een voorstel gedaan
om de OZB slechts te verhogen met
1 % en de tekorten aan te vullen uit
de reserves.

Een greep uit ingediende amende-
menten en moties
• Het amendement over ombuigin-

gen en een alternatieve begroting
dat ingediend werd door de VVD
werd alleen gesteund door D66 en
werd daardoor verworpen. In het
amendement stelt de VVD voor
een deel van de exploitatielasten
van de tijdelijke huisvesting (ge-
meentekantoor) ten laste van fric-
tiekosten te brengen. Verder

denkt de VVD dat er nog wel meer
bespaard kan worden op efficien-
cy in de gemeentelijke organisa-
tie. En tenslotte denken zij de ren-
te van de reserves in te kunnen
zetten voor de exploitatie.

• Het door de fracties van CDA,
PvdA en Groen Links ingediende
amendement over verlaging van
afvalstoffenheffing haalde het
unaniem in de raad. Hierbij wordt
een besparing in kosten voor af-
valstoffen niet toegevoegd aan de
reserve, maar teruggegeven aan
de burger in de vorm van een ver-
laging van rioolrechten.

• De motie die ingediend werd na-
mens de fracties van het CDA en de
PvdA om van 8 naar 10 betaalter-
mijnen OZB te gaan, werd unaniem
aangenomen. Wethouder Boers
zegde toe om eind april de aanslag
voor dat jaar bij de mensen in de
bus te kunnen hebben. Wel is de
laatste termijn dan in februari van
het jaar daarop. De gehele raad
vond dat een goede oplossing.

Nader onderzoek
Om de begroting in 2008 sluitend te
kunnen krijgen, is nog nader onder-
zoek nodig naar de staat van ons
wegenstelsel, groenonderhoudt

accommodaties en subsidies. Dit is
inmiddels in gang gezet. Pas als alles
grondig is nagegaan, kan bekeken
worden welke keuzes nog nodig zijn.
In de eerste plaats wordt nagegaan
waar voordeel te halen is door dingen
op deze gebieden beter op elkaar af te
stemmen, beter gebruik van accom-
modaties en andere gemeentelijke
eigendommen te maken etc.

Nieuw beleid
Voor nieuw beleid is een bedrag van
ruim € 880.000 in de begroting op-
genomen. Alle raadsfracties willen
dat nieuw beleid eerst aan de raad
wordt voorgelegd, zodat zij de keu-
zes kunnen maken waar het geld
aan wordt uitgegeven.

Kleine wijziging
Na afschaffing van het gebruikers-
deel van de OZB op woningen is er
een ongelijke situatie ontstaan voor
gebruikers die een in hoofdzaak
niet-woning bewonen, zoals wonin-
gen die horen bij bedrijfspanden. De
Eerste kamer behandelt nog dit jaar
het wetsvoorstel om deze situatie te

^corrigeren. Vooruitlopend op de
nieuwe wet worden deze eigenaren
met terugwerkende kracht gecom-
penseerd. Om deze onkosten van
ca. € 50.000 te verwerken in de
begroting, moet het totaalbedrag
aan efficiencyombuigingen met dit
bedrag verhoogd worden.

Uit de raad
Raadsvergadering
22 december
De gemeenteraad van Bronckhorst
vergadert op 22 december 2006 om
20.00 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis aan de Raadhuisstraat in
Hengelo Gld. U bent van harte wel-
kom deze openbare vergadering bij
te wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:

Leerplichtverslag 2004-2005
De raad kan kennis nemen van het ver-
slag met overzicht van de werkzaam-
heden van de leerplichtambtenaar.

Verordeningen
De Verordening onroerende-zaak-
belastingen staat op de agenda, met
daarin de nieuwe OZB-tarieven. De
Verordening afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten, de Verordening
rioolrechten en de Verordening op
de heffing en invordering van leges
voor 2006 komen ook aan de orde.

Bibliotheken
De stuurgroep Basisbibliotheek
West-Achterhoek heeft een beslis-
document opgesteld, dat wordt
voorgelegd aan gemeentebesturen
en bibliotheekbesturen. De vraag is
om in te stemmen met de oprichting
van de basisbibliotheek West Ach-
terhoek per 1 januari 2007. De reden
is dat bibliotheken een bepaalde
omvang moeten hebben om in te
kunnen spelen op de veranderende
vragen en eisen die aan hen worden
gesteld. Hierdoor ontstaan overal in
Nederland samenwerkingsverban-
den, zo ook in onze regio. De rolvan
de provincie (beleidsmatig en finan-
cieel) neemt daarbij af en de rol van
gemeenten wordt groter.

Communicatiebeleidsplan 2005-
2007
De gemeente Bronckhorst heeft in
de profielschets, hoofd- en sub-
structuur aangegeven zich zeer in te

willen zetten voor de relatie met
haar inwoners en andere belangrij-
ke doelgroepen. Dit communicatie-
plan dient als leidraad voor de in- en
externe communicatie.

Nieuwbouw Openbare basisschool
de Dorpsschool en peuterspeel-
zaal Ot en Sien in Vorden
De raad wordt voorgesteld nieuw-
bouw aan de Kerkstraat te realiseren.

Gehandicaptenbeleid en werk en
bijstand
De raad neemt een besluit over
het voorstel om de Verordeningen
Cliëntenraad integraal gemeentelijk
gehandicaptenbeleid en Cliëntenraad
Wet werk en bijstand 2005 vast te
stellen. Cliëntenparticipatie heeft on-
der andere tot taak te adviseren over
de dienstverlening en producten van
de afdeling Werk, inkomen en zorg
die ter besluitvorming aan het college
en de raad worden aangeboden.

Bestemmingsplan Zelhem,
Ruurloseweg 22
Dit bestemmingsplan maakt de
bouwvan een burgerwoning met
bijgebouwen op Ruurloseweg 22 in
Zelhem mogelijk.

Voor meer informatie over de
inhoud van de raadsstukken kunt u
contact opnemen met de Griffie van
de gemeente (zie onder) of de
website www.bronckhorst.nl
raadplegen onder gemeente/

bestuursinformatiesysteem.
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 26 januari 2006.

Spreekrecht
Indien u tijdens de vergadering
het woord wil voeren over één
van de agendapunten, dient u dit
bij voorkeur 24 uur van tevoren
te melden bij de griffier,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer.



Afvalwijzer 2006
Onlangs zijn de afvalwijzers voor
2006 huis-aan-huis bezorgd. Helaas
is de bezorging niet op alle adressen
op de juiste wijze uitgevoerd. Zo kan
het zijn dat u de straatnamenlijst,
waarop de inzamelingsdag voor het
legen van de grijze en groene con-
tainer en het ophalen van oud-pa-
pier staat aangegeven, niet hebt ont-
vangen. Indien u bij de afvalwijzer
2006 geen bijlage hebt ontvangen
wordt deze op telefonisch verzoek
alsnog bezorgd, tel. (0575) 75 02 87.
Ook kunt u de betreffende bijlage
vinden op de Afvalsite van de ge-
meente Bronckhorst (te vinden on-
der "hoe kom ik van mijn afval af" -
"afvalkalenders").
In 2006 worden de grijze en groene
container op dezelfde dagen ge-
leegd als dit jaar, hierin is voor de
hele gemeente niets gewijzigd.

In 2006 is het volgende gewijzigd:

Grof snoeiafval
In 2006 wordt in de hele gemeente
grof groen ingezameld. In de be-

bouwde kommen wordt huis-aan-
huis ingezameld op de donderdagen
6 april en 16 november. De inzame-
ling in het buitengebied is op afroep
op de vrijdagen 7 april en 17 novem-
ber, hiervoor kunt u zich tot drie da-
gen voorde inzameling aanmelden.

Papierinzameling
In 2006 wordt in de hele gemeente
het oud-papier maandelijks huis aan
huis ingezameld met kraakperswa-
gens. Diverse scholen en verenigin-
gen uit de gemeente zorgen voor be-
laders, die hiervoor een vergoeding
krijgen. Het papier dient te worden
aangeboden op de locatie waar u
ook de grijze of groene container
aanbiedt. Het aangeboden papier
moet gebundeld zijn in handzame
pakketjes of in dozen (niet in houten
kistjes of plastic zakken) en moet
door één persoon te tillen zijn. Te
zwaar of niet goed verpakt papier
wordt niet meegenomen!
Hiernaast treft u het inzamelschema
oud papier aan. In de nieuwe afval-
kalender vindt u de exacte data.

Inzamelgebied zaterdag van de maand
Hengelo Gld. 1e

Zelhem 1e
Hummelo en Keppel 2e

Vorden 3e
Steenderen 4e

In de gemeente Bronckhorst staan
op de volgende locaties nog contai-
ners voor.het brengen van huishou-
delijk papier en karton:
Halle: Basisschool Nijman-
Uzevoorde, Halle-Nijmanweg 44
Vierakker: Uselweg 13 (Jansen
Mengvoeder)
Vorden: milieustraat Dorpsstraat,
milieustraat Hoetinkhof
Wichmond: milieustraat Baron v.d.
Heijdenlaan
Zelhem: Schildersoordschool Frans
Halsstraat 21, Meeneschool Frans
Halsstraat 25, Jan Ligthartschool
Talmastraat 1, muziekvereniging
Union Hummeloseweg 39, basis-
school 't Loo Cosmeastraat 2.
Velswijkschool Velswijkweg 46,
drumfanfare Pr. Juliana de Olden-
oord

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

Alle informatie met betrekking tot
de afvalinzameling kunt u ook vin-
den op de website van de gemeente
Bronckhorst, www.Bronckhorst.
Als u geen afvalwijzer 2006 hebt ont-
vangen, kunt u deze afhalen bij, of
hiervoor bellen naar de afdeling Bou-
wen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

Wijziging afvalinzameling
maandag 26 december
2005 (2e Kerstdag)
Op maandag 26 december a.s.
(2e kerstdag) wordt geen afval
ingezameld.

Gebied Steenderen
De afvalinzameling in Steenderen
wordt verplaatst naar vrijdag
30 december a.s.
Gebied Vorden
De afvalinzameling in Vorden wordt
verplaatst naar zaterdag 24 decem-
ber a.s.

ling openingstijden
Afvalorengpunt
Steenderen
Op zaterdag 24 december a.s. is het
afvalbrengpunt aan de Dr. A. Ariëns-
straat 33b in Steenderen van 12.00
tot 15.00 uur geopend.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Zelhem, 28 december 2005 vanaf 20.30 tot 22.00 uur, voorstelling van Hans Keuper met verha-

len over het oude Achterhoekse leven en enkele liedjes, Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41
• Vorden, 31 december 2005 vanaf 09.00 tot 17.00 uur, carbid schieten, Onsteinseweg 11
• Keijenborg, 31 december 2005 vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur, carbid schieten, particulier terrein

Remmelinkdijk 5A
• Hengelo Gld., 31 december 2005 vanaf 12.00 tot 17.00 uur, carbid schieten, weiland bij

Ruurloseweg 77

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

Bouwvergunningen
• Drempt, Kerkstraat 92, nieuwbouw kantoor aan huis
• Hengelo Gld., Holterveldseweg 4, verbouwen garage tot dubbele recreatiewoning
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 86, bouwen schuur/schuren
• Hoog-Keppel, Valkenbos 14, uitbreiden woning
• Olburgen, Dierenseweg 1, gedeeltelijk vergroten jongveestal
• Olburgen, Olburgseweg 19, geheel vernieuwen fietsenstalling/berging
• Vorden, Het Eelmerink 6, bouwen carport
• Vorden, Oude Zutphenseweg 7, geheel vernieuwen aanbouw technische ruimte

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

Art, 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Weeversplasweg 5, voor de bouwvan een woning met bijgebouw. Het betreft een

vrijstelling met toepassing van art. 6, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan 'Buitengebied 2004 Landgoed 't Lenderinck'

• Rha, Rhabergseweg 19, voor de bouwvan een dierenverblijf. Het betreft een vrijstelling met
toepassing van art. 4, lid 2 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied 1993'

• Vorden, Rondweg 1, voor de bouw van een berging annex garage. Het betreft een vrijstelling
met toepassing van art. 6, lid 7, sub h van de planvoorschriften van het geldende bestemmings-
plan 'Buitengebied 1982'

De bouwplannen liggen van 22 december 2005 t/m 5 januari 2006 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde
openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu.

Art. 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem. Petersdijk 3, voor het tijdelijke bewonen van een recreatiewoning (geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988')

Art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., voor het agrarische perceel aan de zuidkant van de Rijnweg dat zich uitstrekt tot

aan de Pincelweg, kadastraal bekend gemeente Hengelo Gld., sectie D, nr. 3046, ten behoeve
van de aanplant van bos (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo Gld. 1984')

• Hengelo Gld., voor de agrarische percelen aan de noordkant van de Koningsweg, kadastraal
bekend gemeente Hengelo Gld., sectie L, nr.'s 205 en nr. 207, ten behoeve van de aanplant van
bos (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo Gld. 1984')

• Vorden. voor de agrarische percelen in de hoek van de Deldensebroekweg (die de noordgrens
vormt van het terrein) en de Polweg (de oostgrens van het terrein), kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie N, nr. 342 en nr. 443. ten behoeve van de aanplant van bos (geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied Vorden 1982')

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 22 december 2005
t/m 1 februari 2006 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

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

Verleende vergunningen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 12 december 2005:
• Hengelo Gld., Ouweleen 15, bouwen carport
Verzonden op 14 december 2005:
• Zelhem, Johannes Vermeerstraat 17, de bouw van een erker aan de voorzijde van de woning
• Zelhem. Pr. Beatrixstraat 87, bouwen carport
Verzonden op 16 december 2005:
• Keijenborg, Jebbinkweg 2, geheel plaatsen garage/berging, verleend met vrijstelling op grond

van art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Keijenborg, Uilenesterstraat 4, bouwen carport/berging/garage
• Zelhem, Brinkweg 24, 25, 26, geheel plaatsen van een carport bij de woningen. Verleend met

vrijstelling op grond van art. 19. lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 14 december 2005:
• Hengelo Gld.. Kieftendorp 9. geheel oprichten bedrijfswoning
• Hengelo Gld., Veldhoekseweg 25a, geheel vernieuwen kapschuur
• Keijenborg, Sintjansstraat 65, bouwen berging
• Olburgen, Olburgseweg 42, geheel oprichten depot voor grond en klei en drie containers voor

maaisel en drijfvuil
• Vorden, Dienstenweg ongen., oprichten autowascentrum. Verleend met vrijstelling op grond

van art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Het Hoge 11 en 13, vernieuwen garage annex bergruimte en vergroten woning,

verleend met ontheffing van de art. 4.24, lid 3 en 4.28, lid 3 van het Bouwbesluit
Verzonden op 16 december 2005:
• Hengelo Gld., Berkendijk 2, geheel vergroten woning. Verleend met toepassing van art. 50. lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Steenderen, Covikseweg 3a, bouwen kapschuur
• Zelhem, Industrieweg, de kavels 5 t/m 8. Bouwvergunning aangevraagd voor het in afwijking

van een eerder verleende bouwvergunning voor de bouw van 12 woningen, realiseren van een
viertal uitbouwen aan deze woningen. Deze bouwvergunning treedt, voor zover afwijkend, in de
plaats van de op 29-07-2005 onder nr. 20050512 verleende bouwvergunning, verleend met vrij-
stelling op grond van art. 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Reguliere bouwvergunningen 1e fase
Verzonden op 14 december 2005:
• Keijenborg. Wolsinkweg 3, bouwen bedrijfswoning

Sloopvergunningen
Verzonden op 12 december 2005:
• Hengelo Gld., Memelinkdijk 8a, gedeeltelijk slopen dakbedekking werktuigenstalling
• Hummelo, Rijksweg 124, geheel slopen binnenmanege met inpandige stallen en kantine. Hier

komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Het Hoge 11 en 13, geheel slopen garage-berging. Hier komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 14 december 2005:
• Vorden, Rondweg 1, slopen tweetal stallingen voor vee. Hier komt asbesthoudend afval vrij



Openbare bekendmakingen •• vervolg

• Vorden, Zutphenseweg 113, gedeeltelijk slopen caravanstalling, de sloop betreft het dak en de
wanden. Hier komt asbesthoudend afval vrij

• Zelhem, Baaksekampweg 8, slopen garage/werkplaats/opslagruimte. Hier komt asbesthou-
dend afval vrij

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 13 december 2005:
• Vorden, Lindeseweg 30, voor verbranding nabij de lindeseweg
• Toldijk, Hoogstraat 31, voor verbranding nabij de Hoogstraat
Verzonden op 20 december 2005:
• Zelhem, Terborgseweg 15, voor verbranding nabij de Terborgseweg 17
• Hummelo, Broekstraat 22, voor verbranding nabij de Broekstraat
• Rha, Rhabergseweg 30, voor verbranding nabij de Rhabergseweg

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen de verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking)
een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst
dat het besluit heeft genomen (het college van b en w), Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Bouwen en milieu. In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving v'an het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemo-
tiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen, de Bakerwaardseweg is vanaf de Dr. A. Ariënsstraat tot de Bonte Koeweg. in ver-

band met werkzaamheden aan de duiker in de Bakerwaardsche Laak, op 27 en 28 december
2005, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Wet milieubeheer
Melding art. 8.19 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor tiggen van 22 december 2005 t/m
1 februari 2006 tijdens de openingstijden ter inzage de verklaringen tot acceptatie van meldingen
op grond van art. 8.19. lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van:
• Halle, Heisterboomsdijk 9, voor een nieuw te bouwen opslagloods voor aardappelen
• Toldijk, Lamstraat 14. voor enkele wijzigingen binnen de rundveehouderij
Deze verklaringen zijn op 20 december 2005 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichtingen verleende vergunningen
of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichtingen ingevolge de vergunningen en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen veroorzaken. De veranderingen leiden
niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot
toepassing van de art. 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

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

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen vanaf 22 december 2005 t/m
1 februari 2006 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hummelo. Van Heeckerenweg 13, een wijzigingsvergunning voor een melkrundveehouderij
• Toldijk. Zutphen-Emmerikseweg 13a. een wijzigingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met

rundvee en fazanten

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover nu rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning

opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 2 februari 2006. Indien u dat wenst worden uw persoon-
lijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan
wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswij-
zen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen
en milieu te l . (0575)750287.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 22 december 2005 t/m
1 februari 2006 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Zelhem, Hummeloseweg 63a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een veehouderij
• Zelhem, Ambachtsweg 10, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een onderhoudswerkplaats met voertuigenstalling en opslag van materiaal

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieu-
belasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van
de bescherming van het milieu. Beide besluiten zijn gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-
besluit.

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

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

zen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019. 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 2 februari 2006.

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

Beleidsregels
Beleidsregel opslag in bovengrondse tanks
Om eenduidige regels voor de milieuhandhaving bij de opslag van brandbare stoffen in boven-
grondse tanks te krijgen, hebben b en w op 6 december 2005 de 'Beleidsregel opslag in boven-
grondse tanks' vastgesteld. In deze beleidsregel is bepaald hoe bij milieuhandhaving om te gaan
met de keuringen van tanks en het voldoen aan de wettelijke eisen. De beleidsregel ligt bij de
afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor van 22 december 2005 t/m 1 februari 2006
tijdens openingstijden ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen ingezetenen en een belanghebbende natuurlijke en rechtsper-
sonen hun mening over deze regel schriftelijk kenbaar maken. De reacties dienen te worden
gericht aan b en w.

Verordeningen
Inwerkingtreding Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Bronckhorst
De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2005 de 'Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst
2005' vastgesteld. De verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is be-
kendgemaakt. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening worden de Algemene
Plaatselijke Verordeningen van de voormalige gemeenten Hengelo Gld.. Hummelo en Keppel,
Steenderen. Vorden en Zelhem ingetrokken. De. op grond van de APV's van de voormalige
gemeenten, genomen aanwijzingsbesluiten blijven van kracht tot de termijn waarvoor zij zijn
verleend of totdat zij worden ingetrokken. Opgemerkt wordt dat de termijn voor aanvragen van
vergunningen is vastgesteld op acht weken voor het evenement.

GYMNASTIEKVERENIGING

AcfiiCCes
Hengelo G.

bedankt haar sponsoren:

REIGER Racing Suspension • Schoenmode HERMANS •
RABOBANK Achterhoek-Noord • Accountantskantoor

MASSEN NIJENHUIS • Administratiekantoor DE WENDING •
Autobedrijf WASSINK • Autobedrijf RIDDERHOF •

Fysiotherapiepraktijk JENTHA • HARTMAN dakbedekking •
Accountantskantoor DALES Doetinchem • Rijwielhandel

SLOTBOOM • UNICO • WISSELS techniek

en "wenst ieder een fijne feestdagen
en eengeCukkig en sportief nieuwjaar toe.

seizoenende vier\
hoveniersbedrij f

Tuin

ontwerp - aanleg - onderhoud
(sier)bestrating

snoei hagen en singels
snoei & levering (hoogstam)fruitbomen

levering vasteplanten - heesters - bomen
plaatsen afrasteringen

Vierakkersesttaatweg 15 telefoon/fax 0575-469 100
7233 SB Vierakker Jasper Stapelbroek «o*t<f/0653428372

WINTERKORTING!
VOOR EERLIJK VAKWERK BINNEN EN
BUITEN GAAT U NAAR AP EGGINK

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

AP) EGGIN K
SCHILDERWERKEN

Telefoon (0575) 46 43 68



EEN OCC AS l O NA AMBO D VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTOBEDRIJF

D. LANGWERDEN
Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond (0575) 44 16 21

www.autolangwerden.nl

Fiat Panda
1.1

bj. 2001 benzine
3 drs. 65.000 km

MPV is een auto met hoge zitplaats

Citroen Berlingo 1.9 D diesel 135.000 km 1998
Citroen Picasso 2.0 HDI diesel 5-drs. 123.000 km 2000
Deawoo Kalo Style 1,4i benzine 24.000 km, 5-drs 2003
Ford Focus 1.6 16v benzine 5-drs 63.000 km 2003
Hyundai MPV Matrix 1.6 benzine 5-drs. 56.000 km 2003
Opel Vectra 1.6 benzine 4-drs. 147.000 km 1997
Opel Astra 1.6 benzine 5-drs. 162.000 km 1992
Peugeot 106 1.1 benzine 3-drs. 66.000 km 2002
Smart Jubile 0,6 benzine 2-drs. 66.000 km 1999
VW Polo 1.4 benzine 5-drs. 92.000 1999

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

Op zaterdag 24
en 31 december
zijn wij
GESLOTEN

Klassieker
LOMAX Lambda

2-cil (Citroen) groen leder,
spaakwielen, coupé, ivoor, 1982

Seat Arosa 1.0 3-drs. Tattoo stuurbekr. wit 2003

Volkswagen Polo 1.4 3-drs. stuurbekr. rood met. 1997

Daihatsu Cuore 800 3-drs. blauw 1998

Nissan Vanette E 2.3 D 2x schuifd. wit 1996

Opel Omega CD Station 2,5i v6 groen met. 1996

aut. alle opties LM-velgen, airco, cruis contr. enz.

•••••••L—IJ j j AUTOBEDRIJF //ƒ/
APK keuringsbedrijf
Reparatie en onderhoud
alle merken auto's BRUIL In- en verkoop nieuwe

en gebruikte auto's
Schadereparaties

Zelhemseweg 19 7255 PS Hengelo(Gld) 0575-464793

VW Golf
1416 V zwart,

bj. 2001, 53.000 km
€ 10.500,-

www.autobedrijfbruil.nl

Opel Astra 1.6 rood 180.000 km bj. 1995 € 2750

Opel Vectra 1.6 groen 135.000 km bj. 1995 € 2950

Renault Clio 1.4 RTI blauw 97.000 km bj. 1997 € 4450

Renault Laguna 2.0 RT airco blauw 120.900 km bj. 1997 € 5450

Subaru Mini Jumbo zwart 115.000 km bj. 1992 € 950

• M f APK Keuringsstation

l/1/OLVETANG
Dambroek 11 - Baak (0575)4411 14

Volvo 740
Polar 2.3

automaat
bouwjaar 1995

Suzuki Swift 5-deurs grijs bj. 1990

Peugeot 309 5-deurs bj. 1990

Opel Astra GT zwart bj. 1992

Fiat Panda rood bj. 1993

Diverse goedkope auto's vanaf 400 euro

A R L Autobedrijf Robert Wisselink

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

Opel Zafira
1600 16v

airco 2000
€ 13.950f-

renault scenic 1600 airo LPG G3 1998

mercedes c200 cdi classic airco 2001

mercedes c220 cdi avant garde 2004

opel astra 1600 airco 2002

opel corsa 1200 16v 2002

opel astra 1600 stw. airco 2001

Pp̂ J! KIJK VOOR ONZE ACTUELE VOORRAAD OP
" £; WWW.AUTOBEDRIJFWISSELINK.NL

6.450

17.950

38.950

12.950

8.950

11.950

Hoge Wesselink 2 - Steenderen
Meleers
. ^toon^oron *-7 ICl^T^(0575) 45 19 74

Ford Focus
1.6 Ghia

grijs, 09-2000
€ 9.950f-www.autobedrijfmelgers.nl

Mitsubishi Space star 1.3 airco grijs 03-2001 € 10.950

Nissan Almera Tino 1.8 grijs 09-2001 € 12.950

Opel Astra 1.6 njoy do. rood 11-2002 € 12.950

Seat Ibiza 1.3 LMV blauw 05-1998 € 5.950

Toyota Avensis 1.6 sol groen 01-1998 € 7.750

VWGolf 1.4 16v rood 10-1998 € 7.950

Brinke
AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

PEUGEOT 206

1.4 XR, 10-1999,

groen met., 64.000 km

Peugeot Partner 1.6 16v zenith, 5-2004, Geel met., Airco, 19.000 km

Peugeot 307 SW 1.6 16v, 06-2002, grijs met., airco, 90.000 km w.v.

Peugeot 206 1.4 16v Quicksilver, 01-2005, Zilver, Airco, 18.000 km

Peugeot 205 1.8 Diesel, 9-1999, Rood, 245.000 km

Peugeot 309 1.4 GR, 5drs, 1991, Blauw met., trekhaak, 141.000 km

VOOR AL ONZE OCCASIONS
NIÉT FOTO KIJK OP:

WWW.GROOT-JEBBINK.NL
AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2

7251 RV Vorden

Tel. 0575 - 55 22 22
CHEVROLET

:'°'

eesttlagen

en e-e"h V o



Volksfeest Linde 140 jaar!!!

Volgend jaar in september viert het volksfeest Linde haar 140 jarig jubileum
We zijn met een enthousiast groepje al geruime tijd bezig met het

in elkaar zetten van een revue, en we zijn al bijna klaar!

Net o/s voor tien jaar terug hebben wij ook nu weer een heleboel
jongens en meisjes nodig voor de zang en de dans.

zoals:

kinderkoor groep 3 t/m 8 basisschool
dansgroep vanaf 12 jaar gemengd

Woon je in of in de omgeving van Linde en je
wilt graag meedoen dan kun je je opgeven bij:

\\ini Lenselink
tel: 0575556609

Of je nu wel of geen talent hebt,
het maakt niet uit!

We maken er weer een onvergetelijk feest van.

Het team van:

LOONBEDRIJF

GROOT ENZERINK
wenst u

prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2006!

Deldenseweg 13 • 7251 PN Vorden
Telefoon (0575) 55 15 71 • Fax (0575) 55 39 96

Lid CUMELA

NOORD

JfSfff

Het bestuur van sportvereniging

RATTI
wenst leden, donateurs,
begunstigers en sponsors

een bijzonder voorspoedig
nieuwjaar

e Rotonde, we«gt u.
een keet u-r-ociilü Kar-gtfi

o
en een v-oorsöoedia 2006/

Onze bistro is van
27 december 2OO5 t/m
3 januari 2006 gesloten.

Vanaf 4 januari zijn
wij weer vanaf

11.OO uur geopend.

Wendie, Thomas
en medewerkers.

voor agrarische ondernemers
Het Bestemmingsplan Buitengebied Hengelo Vorden 2005 (van de voorma-

lige gemeenten Vorden en Hengelo) ligt nog tot 1 januari 2006 ter inzage.

Zorg dat u niet voor verrassingen komt te staan. Het bestemmingsplan

bepaalt mede de toekomstige mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling!

U heeft nog slechts enkele dagen de tijd om een reactie in te dienen!

Op 23 en 28 december zal op onze vestiging in Vorden een ROM-specialist

van LTO Noord Advies aanwezig zijn om u te adviseren over de gevolgen voor

uw bedrijf en over het eventueel indienen van een zienswijze. Wilt u hiervan

gebruikmaken, maak dan een afspraak.

GIBO Groep Accountants en Adviseurs, Dienstenweg 3, 7251 KP Vorden,

tel. (0575) 55 14 55.

GIBO Groep
Accountants en Adviseurs

,U je bedrijfje tetwv u
.gibogroep.nl

Van di. 20 t/m zat. 31 december
ONBEPERKT

spareribs, schnitzels en karbona-
des eten, Incl. friet en rauwkost
voor € 7.50 p.p.
(kerstdagen uitgezonderd) Reserveren gewenst.

De cafetaria is op 2e kerstdag, oudejaarsdag en
nieuwjaarsdag geopend van 12 tot 20 uur! Op
di. 27 dec. en di. 3 januari zijn wij gesloten.

Wf| wensen u fi|ne feestdagen ü!

Tot ziens bf| > Olde Lettlnk!

Voor info of reserveringen 0575-554001 of kom bij ons

langs: Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

DRUKWERK?

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

AGENTSCHAPPEN

JSnseninsen „De Smid"
Bleekstraat 1, Hengelo (GW)

Telefoon (O575) 40 13 60

Acquisiteur:

FELJX TAKKENKAMP, Te-

lefoon O6-48 794 212

MEVR VAN VELDHUIZEN-

ONSTENK

Begoniastraat 3, Steende-

ren
Telefoon (O575) 45 23 98

LLE

BEDANKT HEEL

NEDERLAND VOOR

HAAR NIEUWE

VAKANTIESCHIP!

Dankzij de bijdrage van

onze vrijwilligers, dona-

teurs, het bedrijfsleven en

het Nederlands publiek

kunnen jaarlijks 2850

zieken en gehandicapten

genieten van de vakantie

van hun leven!

www.zonnebloem.nl
tel. 076 564 63 62

de Zonnebloem

Burg. Galléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Kerstslagroomtaart
14 pers. € 13-95

Kerstrots
gevuld met appel, kaneel et f noten •

€3-50
Ruime sortering kerstbonbons en

chocolade

f= ; — >
Salade bereid in eigen keuken:

11 u/aren salade c 3»^5 P-P-

Russische eieren c 4*00$ p

Zalmsalade € 4*50$ p

V — ^

120.000 mensen met

MTCAFÉ • BAR • RESTAURANT

ft

Laat ze met vallen
Giro 222111

120.000 mensen leven in onzekerheid.
Ieder moment kunnen zij een aanval
krijgen. Want epilepsie is nog steeds niet
te genezen. Meer onderzoek is
hard nodig. Laat mensen met /röp-
epilepsie nietvallen. Help mee ^^*
engeefaandecollectant. «Jï.,

Nationaal Epilepsie Fonds
t van hrt Kleine

ww*.epilep$ie.nl

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

-\^\-/^v^\/-\.

1 januari

jubileumfeest
Kas Bendjen"ff

in 't hele Huus
v.a. 20.00 uur

Maandag 2 januari gesloten



Autobedrijf

GROOT JEBBINK
en medewerkers

wenst u een gezond en
pechvrij 2006

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Rondweg 2 7251 RV VORDEN
Telefoon (0575) 55 22 22

RIJSCHOOL

HORSTMAN
1980-2005

25 jaar vakmanschap
Of je nu in een auto, op een motor, met een

aanhanger of in een automaat wilt leren
rijden, bij ons ben je verzekerd van een

gedegen rijopleiding!

Wij leiden op voor de examenplaatsen
Doetinchem en Zutphen

Uw adres voor zowel Vorden, Hengelo (C) en RUU Ho.

Wilhelminalaan 3, 7251 EN Vorden, tel. (0575) 55 1012of (06)51 911 855

Ontwerp en realisatie internetsites

Net

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

Drukkerij
Uitgmrlj

Ontwerp en lay-out
Printing on demand

Stansen/verpakkingen
IntcrntKllerttlen

Systeembeheer Weevers

J Tegen inlevering van deze advertentie

i Kerst-slagroom-
i of mokkataart

"1 van € 16,95 voor T* \jL

' ' »
w> . ' — ~ *"

Graag van tevoren bestellen.

VAN ASSELT
De Echte Bakker

Zutphenseweg 18 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 - Warnsveld - Tel. (0575) 57 15 28

F|jne feestdagen
en een KUNSTSTOF KOZIJNEN

SERRES, HORREN
en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

Wij zijn gesloten
van 23-12-2005 t/m 8-1-2006

FINSTRAL partner
Morman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

ATTENTIE - TIJDELIJK GESLOTEN
^H VAN VRIJDAG 23 DECEMBER

vanaf 16.00 uur

T/M ZATERDAG 7 JANUARI
Vanaf maandag 9 januari 2006 staan wij weer volledig tot
uw beschikking. Wij wensen al onze klanten en relaties

een mooie kerst en een gezond en gelukkig nieuwjaar

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

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

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

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

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

SHIATSU PRAKTIJK
VOOR CHINESE GENEESKUNDE

We*\tt iedereen/

een/
nieuwjaar

JET SCHOLTZ Shïatsutherapeut
Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden
Tel. 0575 - 556500

Wij wensen u

prettige feestdagen en een kleurrijk 2006.

Ook in 2006 staan wij graag voor u klaar!

S C H I L D E R S B E D R I J F

BOERSTOf L BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerklng • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10, Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

TAXIBEDRIJF VAN HELDEN v.o.f.
Voorst - Warnsveld

A. Teunissen

Tel. 0575-501261

• TAXI

• ZIEKENFONDSEN

• GROEPSVERVOER (8, 18 en 36 p)

• ROLSTOELVERVOER

iVenst iedereen
een

voorspoedig 2006

v o f

sch oo r s t e e n v e e g bed r i j f_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

F A M I L I E D R U K W E R K
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.
De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

d r u k k e r i j Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info(n>weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314)62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573)45 1286

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID

BLEEKSTRAAT l, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

Joostinkweg <o, 7251 HK Vorden
tel. (0575) 55 41 45

Klussenbedrijf
Theo 5chotsman
en medewerkers

wensen ledereen
prettige kerstdagen

en een goed en gezond
2006 toe

Wij wensen iedereen
fijne. Kerstdagen en een
voorspoedig 2006.

Zutphenseweg 7

7251 DG Vorden

Tel. (0575) 551505

SIEMERINK
opticien/juwelier

brillen
contactlenzen

barometer*

sieraden
uunwrki-ti

rifiarntiex
taxaties



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

Gezellige drukte bij Open Huis

Op beide locaties van P.C. basisschool Nijman - IJzevoorde hebben onlangs
vergelijkbare verbouwingen plaats gevonden. Zowel de locatie Nijman
(Halle-Nijmanweg) als op de locatie IJzevoorde (Loordijk) werden uitge-
breid met een directieruimte en een interne begeleidingsruimte, een zoge-
heten EB-ruimte.

Hierdoor zijn er meerdere werkplek-
ken ontstaan en niet onbelangrijk
meer privacy ingeval er vertrouwe-

lijke gesprekken gevoerd dienen te
worden. Vooral het laatste wordt
door het personeel van de beide loca-

ties als zeer prettig ervaren.
Op woensdag 23 november vond het
Open Huis op beide locaties plaats.
Onder het genot van een hapje en
een drankje kon men de fraai inge-
richte ruimtes als ook de lokalen
bezichtigen. De belangstellenden
waren al net zo enthousiast over het
uiteindelijke resultaat als het perso-
neel.

Hans Keuper
in Oranjehof
Ouderenwerk Zelhem / IJsselkring
verzorgt op woensdag 28 december
een voorstelling met Hans Keuper.

Hij zal in de Oranjehof te Zelhem
het programma 'Liedjes Veur Noa
Kerst'ten gehore brengen voor oude-
ren uit Zelhem, Velswijk en Halle. De
zaal is vanaf 20.00 uur geopend. De
voorstelling begint om 20.30 uur en
zal tot ± 22.15 uur duren. Kaarten
kosten € 3,-. Er is een beperkt aantal

kaarten beschikbaar.
De kaartverkoop start op donderdag
22 december van 10.00 tot 12.00 uur
in de Oranjehof, Prinses Beatrix-
straat 41, Zelhem, tel. 0314-622074.
Contactpersoon voor de voorstelling
is Madeion Merk, tel. 0314-341919.

Sloop voor
nieuwbouwplan De Mate gestart

De sloopwerkzaamheden aan het bedrijfspand van Mateman aan de Zuivelweg/Industrieweg in Zelhem zijn in
volle gang en zullen circa 2 weken in beslag nemen. Op het voormalige bedrijfsterrein van landbouwmechanisa-
tiebedrijf Mateman realiseert MVO Projecten, 12 woningen in plan De Mate. Als alles volgens plan verloopt, zul-
len de 12 woningen circa oktober 2006 gereed zijn.

De realisatie van nieuwbouw van 12
woningen van het type twee-onder-
één kap, op deze unieke locatie in
het centrum van Zelhem, is een ini-
tiatief van MVO Projecten uit
Doetinchem. De bouwplannen
omvatten 4 starterswoningen en 8
seniorenwoningen. De starterswo-

ningeri zijn inmiddels verkocht en
van de seniorenwoningen zijn er
nog 2 te koop.
Deze woningen' hebben de slaapka-
mer en de badkamer op de begane
grond en zijn qua indeling uitste-
kend aan te passen aan persoonlijke
wensen en behoeftes. De verkoop-

prijs is vanaf € 277.500,- v.o.n.
Nadere informatie over de verkoop
van de woningen is verkrijgbaar bij
Klein Hesselink Makelaars aan de
Prinses Irenestraat 3 te Zelhem, tel.
0314-625113.

Enorme belangstelling voor
doe-middag Kerst-Best!
Maar liefst 160 leerlingen van 20
basisscholen uit o.a. Doetinchem,
Westendorp, Drempt, Zeddam,
Zelhem, Dichteren, Gaanderen en
Etten hebben interesse getoond voor
het maken van een kerstdecoratie
bij AOC Oost VMBO-Groen in
Doetinchem.
Op woensdag 21 december staat de
school aan de Gezellenlaan 14 in
Doetinchem open voor dit jaarlijks

terugkerend evenement.
Onder leiding van ervaren leer-
krachten van de sectie Bloemschik-
ken, gesteund door derdejaars leer-
lingen bloemschikken, gaan de
basisschoolleerlingen een prachtige
kerstdecoratie maken, bestaande uit
schikking met groen en diverse
decoratieve materialen. De deelna-
me aan de manifestatie is enorm.

Volgend jaar deelname aan landelijk dementieprogramma

Alzheimerafdeling spreekbuis voor
dementeren-den en hun naasten
De afdeling Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland gaat in
de loop van 2006 deelnemen aan het landelijk dementieprogramma, kort-
weg LDP genoemd. Het uitgangspunt van het LDP is de verbetering van de
kwaliteit van leven van dementerenden en hun familie. Dit kan bereikt
worden door betere dienstverlening aan deze personen in de regio en de
structurele inbedding van hun invloed.

Het Alzheimer Café op dinsdag 10
januari in Doetinchem is geheel
gewijd aan het landelijk dementie-
programma. Omdat het slagen van
het LDP mede afhankelijk is van de
inzet van vrijwilligers, hoopt het
afdelingsbestuur dat mensen met
belangstelling voor deze activiteit
zich willen aanmelden. De LDP-
regio Doetinchem omvat de
gemeenten Doetinchem, Montfer-
land, Oude IJsselstreek, Doesburg en
Bronckhorst.
Het aantal mensen met dementie
stijgt in ons land snel. Een samen-
hangend aanbod van dienstverle-
ning voor mensen met dementie en
hun naasten in de regio is daarom
steeds belangrijker. Dat aanbod
moet aansluiten bij wat demente-
renden en hun mantelzorgers nodig
hebben.
Bij de dienstverlening aan demente-
renden zijn diverse partijen en orga-
nisaties betrokken. In veel regio's in
ons land bestaat een gebrek aan
samenhang. Dat veroorzaakt knel-
punten. Het landelijk dementiepro-
gramma wil samenhang in de
dienstverlening bewerkstelligen.
Daarbij staan de dementerenden en
hun naasten centraal. Het is met
name de taak van de afdelingen van
Alzheimer Nederland om hun
belangen te behartigen.
In het kader van het LDP maakt
Alzheimer Nederland regionale pri-
oriteitenlijsten vanuit het perspec-
tief van patiënten en hun familie.
Vrijwilligers die aan een afdeling
verbonden zijn, voeren namens
dementerenden en hun naasten het
woord. Ze beoordelen plannen en
voorstellen van zorgaanbieders en
zetten zich in om met de zorgaan-

bieders extra financiering te vinden
voor verbeteringen die bijdragen
aan meer kwaliteit van leven van
patiënten en hun familie.
Tijdens een bijeenkomst van ver-
scheidene organisaties en instelling
uit de gezondheidszorg in deze
regio is het besluit genomen in het
landelijk dementieprogramma te
stappen. Aan deze bijeenkomst
namen onder meer deel het
Regionaal Netwerk Geriatrie
Achterhoek, De IJsselkring,
Alzheimer Nederland, Slingeland-
ziekenhuis en Sensire.
Binnen het LDP spreekt Alzheimer
Nederland vooral mee vanuit het
perspectief van de de-menterenden
en hun omgeving. Zij zal vragen,
problemen en klachten van patiën-
ten en hun fa-milie onder de aan-
dacht brengen bij hulpverle-ners en
bewaken of gemaakte afspraken
worden uitgevoerd en de gewenste
resultaten opleveren. Met het oog
daarop is de afdeling Doetinchem
en omstreken op zoek naar mensen
die al belangenbehartiger willen
gaan optreden. Dat kunnen mensen
zijn die zelf betrokken zijn bij de
zorg van een dementerend familie-
lid, maar ook personen die belang-
stelling hebben voor dementie in
het algemeen. Daarom staat het
Alzheimer Café op dinsdag 10 janu-
ari geheel in het teken van het lan-
delijk dementieprograrnma.
Voor nadere informatie kan men
telefonisch contact opnemen met
het afdelingssecretariaat, tel. 0314-
360353 of 06-20412665.
Op internet kan men meer te weten
komen onder www.dementiepro-
gramma.nl en www.alzheimer-
nederland.nl.

Vier generaties

Onlangs werd Lara Teerink geboren als dochter van Sjoerd Teerink en
Susanne Giezen (om 19.51 uur en niet zoals in de advertentie stond 19.15
uur) en daarmee kon bijgaande foto van vier generaties van het vrouwelijk
geslacht Giezen gemaakt worden. Naast baby Lara en moeder Susanne op
de foto ook oma Giezen en omi, zoals Susanne's oma altijd ge-noemd
wordt.
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V, Astroloog Willem Kunst
geeft u persoonlijk
antwoord tijdens

onze Kerstshow op
2de Kerstdag.

Alleen uw geboortedatum, uw
geboortetijd en uw geboorteplaats
zijn nodig. Deze gegevens vormen
de basis voor uw horoscoop.

In een persoonlijk consult zal
astroloog Willem Kunst, samen
met u, uw persoonlijke horoscoop
uittekenen en de uitkomsten met
u bespreken en toelichten.

U bent van harte welkom.

Astroloog Willem Kunst is aanwezig van 13.00 -17.00 uur.

VOOR WIE VAN WONEN WEET

M E U B E L E N

WEHLSEWEG 4 KILDER - TEL 03 14 683041
Al8 - afrit 2 Wehl/Kilder, richting Kilder. Na 500 meter... Bulsink Meubelen

www.bulsinkmeubi

2de Kerstdag geopend van
* * O O \L,

l ƒ.00 -: 17.00» uur -"V

Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

V O O R K L A S S I E K E
H O M E O P A T H I E

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum „De Gaikhorst"
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

KE5EKVEEK VROEGTIJDIG VOOK

kip-

vanal 14.00 uur

3-gangen keuzemenu van onze

&hjM$elka>a*t € 15,00 p.p.
kinderen t/m 6 jaar € 7,50 p p

of

28,50 p.p.
kinderen t/m 6 jaar € 1 2,50 p.p.

vanaf 16.00 uur a/leen op reservering.

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

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

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

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

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17'
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

Marco Besselink

-:•:- TUINONTWERP -:•:-
-:•:- TUINAANLEG (RENOVATIE) *

-:•:- TUINONDERHOUD -*-
-:•:- (SIER)BESTRATING *

-:•:- VIJVERS *
Dr. A. Ariênsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

KUIjKS Mcubelbeurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen
Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelcn
Computerburo's
Linnenkasten

Badkamermeu beien
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel mouw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantlnemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12- Industrieterrein "Kamp Zuid'
Lichtenvoorde Tel.: 0544-371256

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.uO uur

HOME

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

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

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

i
ÉH -• '• -.•»—..

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

IHARMSEN
VA_KSCHILDERS

Een sterk team voor al uw schilderwerk

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen

+ Extra nieuwe bussen,

waaronder 85 persoons

DUBBELDEKKER

ik wens u tevens

Fijne, Feestdagen

en een

Voorspoedig 2006

Inlichtingen:

HAVI Reizen
J.L. HARREN

Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

• Alle Winterjassen (o.a. bjornson, life line en Kjelvik)

25-40% korting
• Totale kinder wintercollectie 25-40% korting
• Alle f leece-jassen
• Totale Wintercollectie (o a handschoenen,

sjaals, mutsen, thermo ondergoed, thermo blouse,
truien, bodywarmers etc. op=op)

Spijkerbroeken Bram Paris vanaf 2 voor 39.95

20-25% korting
20% korting

op=op ook uw adres voor kado-artikelen!

Wij wensen IL prettige kerstdagen
en een gezond 2006

Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39

E-mail: info@goossensatomica.nl
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SMAN
G R O E N S P E C I A L I S T

HOVENIERSBEDRIJF

ONTWERPBUREAU
COMPOSTEERINRICHTING

SMAN
G R O E N K W E K E R I J

BOOMKWEKERIJ

HOOFDTEELTEN

- TAXUS BACCATA

- PICEA OMORIKA

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.) - Telefoon (0575) 46 26 19

Al 25 jaar uw partner in het groen
• aanleg van tuinen, bestrating, vijvers, pergola's, enz. enz.
• onderhoud van tuinen zoals

de voorjaarsbeurt
najaarsbeurt
tijdens uw vakantie
hagen knippen
onkruidbestrijding
compleet jaaronderhoud, enz. enz.

• levering van 1 plant tot complete beplantingslijsten
• gladheidsbestrijding in de winterperiode

zout strooien en sneeuwschuiven.

Voor dit vertrouwen zijn wij u zeer erkentelijk.

Wij wensen u
prettige feestdagen en een
gezond en gelukkig nieuwjaar

Graag tot ziens in 2006.

Medewerkers
BOSMAN GROENSPECIALIST
BOSMAN GROENKWEKERIJ
FAM. G.J. BOSMAN

'Stal De Kooi'
Ruurlo

FAM. D.A. BRETVELD

Goudvinkendijk 5

7261 RD Ruurlo

Telefoon (0573) 49 12 34

wenst u
prettige Kerstdagen

en een
gelukkig en sportief 2006.

Het kacheltje
Vincent Spiegelenberg

Verkoop van
Hout- en Gaskachels

op afspraak
06-17236100

Vorden

www.hetkacheltje.nl

Tevens snoeispecialist voor uw
tuin, bomen en fruitbomen

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

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

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

EVOCEL

2de Kerstdag
is onze showroom in

Hengelo Gld. geopend van
11.00 tot 17.00 uur!

In Hengelo Gld. kunt u vooral veel mooie
meubelen bekijken, in'Ruurlo tonen wij u

een grote sortering in stoffering.

Kom eens kijken in één van onze showrooms,
maak er een gezellig uitje van!

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

Maandag 2 januari 2006 zijn onze beide showrooms gesloten

G. ONSTENK MEUBELEN
Molenenk 20 • Hengelo (Gld.)

WIJ HOUDEN OPEN HUIS
en wel op:

• DINSDAG 27 DECEMBER

• WOENSDAG 28 DECEMBER

• DONDERDAG 29 DECEMBER

van 10.00 uur tot 17.00 uur

• VRIJDAG 30 DECEMBER

van 10.00 uur tot 21.00 uur
met vele nieuwe modellen en kleuren

Op 2e kerstdag en Oudejaarsdag zijn wij gesloten

E E N VOORSPOEDIG 2006.
VOOR INFO WWW.ONSTENKMEUBELEN.NL

wie
blind is
r e d t z i c h
vaak pr ima met
een s teun t je in de rug

Help mee via giro 400 40 40

bartiméus
V E R E N I G I N G

B.J.

tel: 06-29171076 www.bjwijs.nl
• bestratingen
• herstraten van bijv. terras en inrit
• kleine sloopwerkzaamheden
• rioleringswerkzaamheden

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2006

BJ WijS fax: (0575) 55 35 12 • Email: info@bjwijs.nl

Beumweg 17, Vragender

Tel.: 0544-379415/ 06-53402075

E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte
www.gzgeveltechniek.nl
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Brug bij Laag-Keppel gelicht

"Met veel geduld en beleid werd de draaibrug
gerenoveerd"

keer- en schutsluis in de ÏJssel bij Laag-Keppel van zijn plek gehaald om te worden

Maandagochtend 12 december 2005 werd de draaibrug over de negentien-
de-eeuwse keer- en schutsluis bij Laag-Keppel gelicht. Met een grote kraan
werd de brug van zijn plek gehaald en op een aanhanger naar de Smede-
rij Oldenhave in Vorden gebracht.

De draaibrug van naar schatting 2 ton,
moest er liefst zo heel mogelijk uitge-
haald worden. Daarvoor werd een ver-
reiker dicht bij de brug geplaatst,
naast een hek en tussen bomen in. Na
het stempelen - dit is het uitschuiven
van de steunen, stempels genoemd -
werd de brug in de takels gehangen.
De brug bleef echter liggen en bewoog
niet. De verreiker ging met zijn achter-
kant de lucht in. De bovenplaat van
het draaipunt van de draaibrug werd
losgemaakt, door de enorme bouten
door te slijpen. Maar ook dit bleek niet
voldoende en alle losse onderdelen
van de brug werden weggehaald. Dit
om ballast en dus gewicht te vermin-
deren.Nadat ook de onderzijde van de
boiïtëii weïden losgeslepen kwam de
brug iets los, slechts een halve centi-
meter. De verreiker móest naar voren
en dus wordt het gehele hekwerk ge-
demonteerd en keurig opzij gezet. De
wielen van de kraan werden over stevi-
ge balken geleid en zo kwam deze
ruim twee meter dichterbij te staan.
Opnieuw werden de hijsbanden aan
de brug bevestigd en dan eindelijk
geeft de brug zich gewonnen! Met veel
geduld en beleid werd de monumen-
tale brug van zijn plek gehesen en ge-
draaid. Dat moest óver de steigerbui-
zen heen die in de keer- en schutsluis
werden geplaatst. Ook de sluis zal wor-
den gerenoveerd.Daarna werd de brug
neergezet, steunend op balken. De ver-
reiker moest nu in zijn geheel achter-
uit, opnieuw stempelen en daarna de
brug verzetten. Zo ging het stapje voor
stapje totdat de brug onder de bomen
door op de aanhanger kon worden ge
plaatst en goed vastgesnoerd. Losse on-
derdelen van de brug, zoals het draai-
punt, maar ook hekwerken en derge-

lijke werden samen met de brug naar
Vorden getransporteerd, naar de Sme-
derij van Oldenhave. In de nieuwe
werkplaats in Vorden paste de brug,
die toch naar herschatten bijna 4 ton
woog, prima. Hier zal deze geheel uit
elkaar worden gehaald en gerestau-
reerd. Werkzaamheden zullen onder
andere het schoonstralen van de brug
en het vervangen van vergane stukken
ijzer inhouden, evenals het weer gang-
baar maken van de draaiende delen.
Bouwbedrijf Hoffman zal zich bezig-
houden met de houten delen van de
brug. De gehele renovatie van de brug
zal naar schatting enige tijd in beslag
nemen. Smederij Oldenhave BV heeft
zijn werkplaats sinds mei 2005 aan de
Bedrijvenweg 6 in Vorden. Vanaf 1955
was dit ambachtelijke familiebedrijf
gevestigd in het buurtschap Delden
aan de Spiekerweg 6. De vakkennis is
overgegaan van vader op zoon. De der-
de generatie Oldenhave is nu werk-
zaam in het bedrijf. Grootvader Olden-
have startte destijds een kleine smede-
rij. Zijn zoon houdt zich nu vooral be-
zig met calculatie en diens vrouw ver-
zorgd de administratie. De jongste Ol-
denhave werkt voornamelijk in de
werkplaats en zijn zus regelt allerhan-
de zaken binnen het bedrijf. Smederij
Oldenhave is een écht familiebedrijf.
De smederij heeft zich gespecialiseerd
in restauratiesmeedwerk in de monu-
mentenzorg. Het bedrijf is bekend
over heel Nederland en restaureert en
behandelt de objecten met zorg om de
kwaliteit en de duurzaamheid ervan
te waarborgen. Behalve ijzer, worden
ook anderen smeedbare metalen als
staal en brons gebruikt, evenals mate
rialen met een warme gloed, zoals
messing en koper. Voorbeelden van ge

restaureerde objecten van de Vorden-
se smederij zijn de hekwerken bij Hui-
ze "De Voorst" te Eefde, rond het KPN
kantoor Neude te Utrecht en bij Schut-
tersveld te Enschede. Tevens werden
brugleuningen en een dorpspomp
gerestaureerd. Ook nieuw hekwerk
wordt afgeleverd. Zoals bij het torentje
van de premier op het binnenhof in
Den Haag en het aandenken aan het
huwelijk van Willem-Alexander en
Maxima. Diverse balkonhekken en
poorten zijn vervaardigd evenals een
nieuwe zonnewijzer bij Kasteel Hack-
fort te Vorden. Informatie over Smede
rij Oldenhave BV is te vinden op de in-
ternetsite www.smederijoldenhave.nl.
De keer- en schutsluis aan de westrand
van Laag-Keppel, ligt in de oude loop
van de Oude ÏJssel. Sinds de kanalisa-
tie van de rivier in de jaren vijftig
heeft deze sluis geen functie meer. De
vroegere gemeente Hummelo en Kep-
pel wilde van de keer- en schutsluis en
draaibrug een gemeentelijk monu-
ment maken. Het Bronckhorster colle
ge van B en W heeft in april van dit
jaar besloten het sluisje uit 1890 als
monument te erkennen, omdat het
wordt gezien als cultuurhistorisch
waardevol erfgoed.De openbare be
kendmaking in het gemeentenieuws
van de gemeente Bronckhorst, verzon-
den op 6 december 2005 bevestigt, dat
'de keer- en schutsluis met draaibrug
gelegen in de Oude ÏJssel nabij de
Dorpsstraat in Laag-Keppel is geplaatst
op de lijst met gemeentelijke monu-
menten'. Er is langlopend overleg ge
weest tussen de eigenaar van de sluis,
het Waterschap Rijn en ÏJssel en de ge
meente. Het Waterschap werkte uit-
eindelijk een plan uit, waardoor met
eigen financiën, gemeentelijke bijdra-
gen en Europese gelden in een cofi-
nanciering de renovatie kon worden
betaald. De renovatie van het gehele
complex zal enige maanden in beslag
gaan nemen.

Juridisch Loket geopend
De Burgemeester van Zutphen, de heer JA. Gerritsen heeft op 14 decem-
ber officieel het Juridisch Loket in Zutphen voor geopend verklaard.
Na zijn korte toespraak en na een door de medewerkers gezongen lied
gooide de burgemeester met ballen door een muur van papier. Hiermee
zijn op symbolische wijze de muren, waar men met vragen of problemen
op juridisch gebied tegenaan kan lopen, omvergehaald.

Het was een van de officiële openin-
gen in een reeks van in totaal acht Ju-
ridisch Loketten in regio Oost. Het Ju-
ridisch Loket is een nieuwe landelijke
publieksvoorziening in het kader van
de gesubsidieerde rechtsbijstand. Het
loket neemt een deel van de taken
over van de voormalige Bureaus
Rechtshulp. Deze bureaus zijn opgehe
ven of zijn omgevormd tot sociale ad-
vocatenkantoren. Het Juridisch Loket
Zutphen is gehuisvest aan de Pols-
broekpassage 3.

Gratis informatie en advies In het Juri-
disch Loket Zutphen kunnen mensen
terecht met vragen op het gebied van

arbeidsconflicten, familiekwesties, so-
ciale zekerheid (uitkeringen), huur- en
woonrecht, vreemdelingenzaken en
problemen met producten of diensten
die men koopt. Ook voor andere juri-
dische kwesties zoals strafzaken, bu-
renkwesties, vergunningen, rijbewij-
zen en huursubsidie is het Juridisch
Loket het juiste adres. Het Juridisch Lo-
ket heeft een bijzondere taak in het
ondersteunen van de mogelijkheid
van alternatieve geschillenbeslechting
(Mediation). Deze nieuwe voorziening
is een laagdrempelig loket met een
duidelijk takenpakket: de rechtzoe-
kende snel en direct te informeren,
vooral concreet en praktisch, over de

mogelijkheden die er zijn voor het ju-
ridisch probleem. Informatie en ad-
vies zijn gratis. Het Juridisch Loket is
goed bereikbaar: telefonisch via 0900-
8020 (10 et. p.m.), via de. website
(www.hetjl.nl) of door het loket aan de
Polsbroekpassage 3 te bezoeken.

Het werkgebied van het Juridisch Lo-
ket Zutphen omvat de volgende ge-
meenten: Zutphen, Apeldoorn, Aal-
ten, Berkelland (zonder Eibergen),
Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,
Groenlo, Lochem, Oude IJsselstreek,
Voorst, Winterswijk, Deventer, Epe.
Het Juridisch Loket Zutphen is een
van de in totaal acht vestigingen in de
regio Oost (Gelderland, Overijssel en
Flevoland) van de Stichting het Juri-
disch Loket. In Gelderland is het Juri-
disch Loket ook in Nijmegen en Arn-
hem te vinden. Aan het eind van het
jaar /.uilen er in Nederland in totaal
dertig vestigingen geopend /.ijn.

Lokale omroep wijzigingen
in oosten van Gelderland
Naar aanleiding van een gemeentelijke herindeling in het oosten van
Gelderland per l januari 2005, vindt er in deze regio in week 50 en week
51 een aantal lokale omroep wijzigingen plaats.

Door de gemeentelijke herindeling is
een aantal gemeenten samengegaan
en zijn er nieuwe grotere gemeenten
gevormd. Daarom komt in een aantal
van deze nieuwe gemeenten ook een
'nieuwe' lokale omroep op de kabel.
Het Commissariaat voor de Media
heeft de lokale omroep voor de betref-
fende gemeente een uitzendlicentie
verstrekt. Aangezien UPC verplicht is
om deze omroep, met de zogenaamde
'must carry' status, door te geven,
wordt in deze gevallen de huidige lo-
kale omroep van de kabel gehaald en

de 'nieuwe' lokale omroep toegevoegd.
De wijzigingen worden hierna aange-
ven.
Gemeente Bronckhorst (Hummelo &
Keppel), nieuwe lokale omroep: Radio
Ideaal, frequentie: 93,10 MHz en Ide-
aal TV 256,00 MHz/ S15- Ingangsda-
tum 19 december 2005
Bronckhorst (Vorden) Radio Ideaal fre-
quentie: 93,60 MHz en Ideaal TV
726,25 MHz/ 53-ingangsdatum 19 de-
cember 2005 Verwijderde omroep Ber-
kelstroom FM (Vorden) 93.60MHZ,
Achterhoek FM (Vorden) 87,50 MHz

Schutters Wülem Teil
goed op dreef
Bij schietvereniging Het Gouden-
oog in Harreveld werden afdelings-
kampioenschappen gehouden. Le-
den van sv Willem Teil uit Hengelo
behaalden goede resultaten. Een
mooie prestatie leverde Henri
Boerman met een derde plaats bij
luchtpistool en een negende plaats
bij luchtgeweer. Jan Groot Bramel
schoot ook scherp. Hij pakte de
eerste plaats in de veteranen A
klasse zowel bij luchtgeweer als
luchtpistool.

De volgende schutters van sv Willem
Teil werden afdelingskampioen: An-
dreas Bruns luchtpistool heren, Ester
Staal luchtpistool dames, Mark Plant
luchtpistool junioren, Evert Brink
luchtpistool opgelegd, Jan Groot Bra-
mel luchtpistool veteranen en het hè
ren team luchtpistool. Andere uitsla-
gen. Luchtgeweer persoonlijk: Hoofd-
klasse 4e Benno Groot Bramel 584
punten. 8e Sven Alferink 572. 9e Hen-
ri Boerman 5711. 6e Walter Groot Bra-
mel 557. A Klasse: 21e Marinus vd
Woerd 503. Heren Junioren A klasse:

7e Menno Woerts 517. Junioren B klas-
se: 6e Bram Goossens 3411, 5e Stein
Lanters 281. Junioren C klasse: 2e Flo-
ris vd Linden 263. Junioren C opge
legd: 2e Brian Bel 343. 3e Tjibbe Mooy
307. Junioren D Opgelegd: 2e Jente
Mooy 312, 3e Remie Brink 307, 4e Cor-
win Rondeel 284. Veteranen Klasse A:
Ie Jan Groot Bramel 333 Korpsen Klas-
se H: 3e Willem Teil Hengelo, Benno
Groot Bramel, Sven Alferink, Henri
Boerman. Junioren B: 3e Willem Teil
Hengelo: Bram Goossens, Stein Lan-
ters, Floris vd Linden. Junioren C Op-
gelegd: Ie Willem Teil Hengelo, Brian
Bel Tjibbe Mooy. Junioren D Opgelegd:
Jente Mooy, Remie Brink, Corwin Ron-
deel. Luchtpistool persoonlijk: Hoofd-
klasse Heren: Ie Andreas Bruns 575,
3e Henri Boerman 563, 4e Jan Brink
562. 9e Barend Gerretsen 541. Hoofd-
klasse Dames: Ie Esther Staal 348. Ju-
nioren B: Ie Mark Plant 347.Junioren
D opgelegd: Ie Evert Brink. Veteranen
A: l e Jan Groot Bramel. Korpsen Heren
H klasse: Ie Willem Teil Hengelo, An-
dreas Bruns, Henri Boerman, Jan
Brink.

Wat gaat 2006 u brengen?
Astroloog Willem Kunst bij Bulsink Meubelen

Als u benieuwd bent naar wat het
nieuwe jaar voor u in petto heeft,
moet u op 2de Kerstdag beslist
even naar Bulsink Meubelen in Kil-
der. Op 2de Kerstdag krijgt de
Kerstshow bij Bulsink Meubelen
een extra feestelijk tintje door de
aanwezigheid van astroloog Wil-
lem Kunst.

Willem Kunst is in de wereld van de
astrologie geen onbekende. Zijn voort-
durende behoefte aan inzicht en be
grip bracht hem tot het volgen van de
opleiding filosofie bij Jopie Beenakker.
Hier vond hij de kaders voor zijn den-
ken en de weg om zich te verdiepen in
de astrologie. Als erkend AVN-astro-
loog, is hij inmiddels een door het be
drijfsleven veel gevraagde deskundige.
Aan de hand van astrologische profie
len worden onderwerpen als persoon-
lijkheid, verantwoordelijkheid en on-
derlinge verhoudingen door hem ge
analyseerd en verhelderd. Daarnaast
werkt hij voor diverse grote providers
als Astro-online.nl, horoscoop-online
en anderen. Al met al voldoende re
den om bij een bezoek aan Bulsink
Meubelen op 2de Kerstdag ook even
uw persoonlijke gegevens als geboorte
datum, -tijd en -plaats mee te nemen.
Astroloog Willem Kunst is dan van
13.00 tot 17.00 uur aanwezig om sa-
men met u, in een persoonlijk con-
sult, uw horoscoop te maken en de uit-
komsten toe te lichten.

Freestyle cursus met paarden
Freestyle instructeur Daan Simoons
geeft in de Kerstvakantie op woens-
dag 28 december 2005 een basiscur-
sus Freestyle bij Stal Schennink in
Zelhem. Er is maximaal plaats voor
zes personen/paarden.

Tijdens deze dag leer je, hoe je je li-
chaam kunt gebruiken om met je
paard te 'praten' en hoe je naar hem
kunt 'luisteren' door te kijken naar
zijn lichaamssignalen.Eerst wordt de
basistheorie van het loswerken en

grondwerk uitgelegd en daarna ga je
tijdens de les aan de slag met je paard.
Iedereen kan net zoveel toepassen van
de l'ïvestyle methode in zijn eigen ma-
nier van omgaan met zijn paard als
men maar wil.
Hn het mooie is: je kunt nog gewoon
blijven doen wat je het l i e f s t e doei.
Springen, recreëren, western, dressuur.
Alles wordt er alleen maar leuker van,
omdat je elkaar beter gaat begrijpen.
In fo rmat ie en opgave: Katy Geluk. lel.
(0314)625605.
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drukke r i j We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

D

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28

VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10
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Wij wensen u fijne
feestdagen en een gelukkig

en gezond 2006

Ruur loseweg 35a

7021 HB Zeihem

te!. 0314 621864

fax 0314 623351 J*
^2e Kerstdag geopend^

*) van 11.00-17.00 uur f

L O R R E
T I J D L O O S W O N E N P I N E & T E A K H O U S E

Maandag 13.00 17.00
dinsdag t/m donderdag

10.00 17.00
Vrijdag 10.00 20.00

zaterdag 11.00 - 16.00

K-nmil: info@tudlooswonen.nl
internet: www.njdlooswonen.nl

Tel. (03U)()2228(i - Fax. (031 t) - (52 23 ,%

^

10% KORTING
op al onze artikelen
en meubelen

KERSTSHOW 2E KERSTDAG
26 DECEMBER VAN 11.00 - 17.00 UUR

Super caravan occassions
voor speciale kerstprijzen!

(o.a. hout, aluminium, staal) nu 25%

Jassen nu € 15,-

Fleece jacks 25% korting
Badkleding 50% korting
(ook op de reeds afgeprijsde artikelen)

Voor de kinderen is ons luchtkussen er!

GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN:
25 december GESLOTEN
26 december 11.00 - 17.00 uur
27 december 9.00 - 18.00 uur
28 december 9.00 -18.00 uur
29 december 9.00 -18.00 uur
30 december 9.00 - 18.00 uur
31 december GESLOTEN
1 januari GESLOTEN

Familie

Peppelman en

medewerkers

wensen u fijne

feestdagen en

een goed 2006!

Stomerij Depot

Snertloop bij
Zelos

Zaterdag 7 januari
wordt bij voetbalver-
eniging Zelos de tradi-
tionele snertloop ge-
houden. Deelnemers
kunnen kiezen uit de
afstanden 5 en 10 km
en dit jaar mag die afst-
and ook gewandeld
worden.
De deelname is gratis.
De inschrijving is vanaf
13.00 uur. De snertloop
start om 14.00 uur. Na
afloop is er voor iede-
reen een gratis kop
erwtensoep.
Aansluitend wordt de
Zelos nieuwjaarsrecep-
tie gehouden.

Elke werkdag KOOPAVOND
tot 21.00 uur

Grandioos
VUURWERK
in 92 soorten!!!!

Verkoop 29 - 30 - 31 december
van 8.00 - 21.00 uur

Tuincentrum

loemendaal
Rijksweg 14, 6996 AC Drempt, telefoon 0313 - 473033

Ouderenwerk
Zeihem / IJsselkring

Het ouderenwerk Zeihem is gesloten van maandag
26 december t/m vrijdag 6 januari. De gelegenheid
om te prikken gaat gewoon door op de maandag- en
donderdagmorgen met uitzondering van de 2e ker-
stdag. Vanaf 10 januari is de dienst weer bereikbaar
op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot
11.00 uur.
Meer bewegen voor ouderen (MBVO) start in 2006
weer op maandag 9 januari. In Halle kunt u dan
weer meedoen met gymnastiek. In Zeihem kan op 9
januari weer gezwommen worden. Gymnastiek
start op 10 januari, volksdansen op 11 januari en
sport en spel op 12 januari.

Winkeldiefstal?
Doe eenvoudig

en snel aangifte via internet
Bij de politie Noord- en Oost-Gelderland was het al
ingevoerd, maar nu kunnen winkeliers in alle poli-
tieregio's bij winkeldiefstal snel en gemakkelijk
aangifte doen via internet. Wanneer de dief de
benen heeft genomen kan via www.politie.nl een-
voudig aangifte worden gedaan. Dit is handig en
tijdbesparend voor winkeliers, omdat zij hun
winkel niet meer hoeven te verlaten om aangifte te
doen.
De handen ineen slaan om allerlei vormen van
criminaliteit aan te pakken, begint haar vruchten
af te werpen, zo ook bij de aanpak van winkeldief-
stal. Hoorde je in het verleden een winkelier nog
wel eens klagen: "Ik doe geen aangifte, omdat ik
moet veel te lang op het politiebureau wachten",
dit argument is vanaf nu verleden tijd.
Door de aangiftes krijgt de politie beter zicht op
een dader of dadergroepen. Gaat het om een
veelpleger of is er een georganiseerde groep aan het
shoppen zonder te betalen? Heb je zicht op een
dader, weet je wie het is of is de diefstal net
gebeurd, bel dan altijd de politie. Als de dief aange-
houden wordt, maakt de politie een afspraak met
de winkelier om de aangifte op te nemen. Dit blijft
noodzakelijk voor het opmaken van een proces-ver-
baal tegen een winkeldief.
De campagne om internetaangifte onder de aan-
dacht te brengen komt voort uit het
Veiligheidsprogramma van de ministeries van
Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties en is in samenwerking met politie en MKB
Nederland tot stand gekomen.
Optimaliseren van het aangifteproces
Overheid en politie zijn continu bezig met het opti-
maliseren van het aangifteproces. Met de landeli jke
introductie van internetaangifte wordt het voor
burgers en in dit geval voor winkeliers gemakke-
lijker en vooral minder tijdrovend om aangifte te
doen. Voor misdrijven zonder daderindicatie hoeft
men namelijk niet meer naar het politiebureau.
Bovendien kan internetaangifte zeven dagen per
week op elk willekeurig tijdstip gedaan worden.
Persoonlijk aangifte doen op het politiebureau bli-
jft ook mogelijk, maar dan moet u vooral een
afspraak maken via tel. 0900-8844. U weet clan
zeker, dat u direct geholpen wordt.
Nederland Veilig
In 2004 is de publiekscampagne Nederland Veilig
gestart met inspecteur De Cock (Baantjer) en zijn
hondje Jack in de hoofdrol. Deze campagne laat
zien welke maatregelen de overheid neemt om
Nederland veiliger te maken en hoe de burger /.elf
ook kan bijdragen aan een veiliger leefomgeving.
Bijvoorbeeld door altijd aangifte te doen. Kijk voor
meer informatie op www.nederlandveilig.nl.

Computercursussen
Anbo 50 plus

In samenwerking met de Rabobank organiseert An-
bo-Zelhem ook in 2006 weer diverse computercur-
sussen. Er is een cursus Word voor beginners, waar-
bij u vertrouwd gemaakt wordt met de basis-
vaardigheden van uw pc. U leert documentopmaak,
knippen, plakken, verslepen, plaatjes, tabellen,
adresstickers, enz.

Een tweede cursus is de cursus 'Word, Internet &
Email' waarin u leert om in het programma Word
te e-mailen met Outlook Express. Verder komt het
beheer van adreslijsten, de opmaak van e-mail, we-
bmail, informatie van internet halen, zoeken en
downloaden en gegevens van internet combineren
met Word en e-mail aan de orde.

De cursus Excel. Wat Word is voor tekst, is Excel
voor cijfers. Ook voor tabellen, adreslijsten, gege-
vensoverzichten enz. Excel is een must voor elke
penningmeester!

Er is ook een cursus fotobewerking voor beginners.
Er wordt gewerkt met Paint Shop Pro 9, foto verbe-
tering, omlijsting, knippen, plakken, enz.
U kunt zich voor de cursussen opgeven bij Mevr. Ans
van Zeben, tel. 0314-624404.

Dick Bruil
Houtspecialiteiten

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

Industriepark 17 Zeihem
N 0314-621959 / 06-23232400 /

EETCAFÉ "DE GROES" 7021 CK ZEIHEM
T 0 3 U 6 2 2 0 U WWW.DE6ROES.NL
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OoJc Marokkaanse Berbers tegen halve prijzen

Stuntverkoop Perzische en Oosterse tapijten via collectief ANBO en WZ

Vanaf woensdag 21 december ligt er bij Jos van den Hurk Wonen in Lich-
tenvoorde een grote partij Oosterse en Perzische tapijten en een partij Ma-
rokkaanse Berbers. Deze verkoop is exclusief in deze regio.

Een belangrijke importeur van dit
soort tapijten had zijn magazijn te vol
en heeft daarom Peter Blokker van Jos
van den Hurk Wonen benaderd voor
de verkoop hiervan. Zo'n 400 tapijten
worden hier afgeleverd en mogen ver-
kocht worden tegen de helft van de
werkelijke waarde. Alle tapijten wor-
den verkocht met certificaat van echt-
heid en origine. De importeur staat
hier samen met Jos van den Hurk Wo-

nen garant voor. "Er is duidelijk nog
steeds vraag naar dit soort tapijten,
maar het is tevens een beperkte
markt. Voor de dichtstbijzijnde winkel
moet u toch al vele kilometers rijden.
Dat is een van de redenen waarom ik
besloten heb om gedurende twee we
ken deze tapijten te verkopen.

Begin februari gaan de tapijten weer
terug naar de importeur en dan stopt

de verkoop bij ons", aldus Peter Blok-
ker. 'Wie van plan is een tapijt te ko-
pen kan er het beste wel snel bij zijn,
want de keus wordt beperkter naar-
mate er meer verkocht is. Grotere ta-
pijten worden gratis thuisbezorgd of
op zicht gebracht.

Als u een tapijt gekocht heeft en deze
toch wilt ruilen, dan is dit geen enkel
probleem, mits u dit wel doet tijdens
deze actieweken. Zelfs geld terug be-
hoort tot de mogelijkheden (ook gedu-
rende de actieweken)." Meer informa-
tie leest u in de advertentie.

Voormalig postkantoor
met de grond gelijk gemaakt

De afgelopen maanden is ANBO
voor 50-plussers druk hezig ge-
weest om op de eigen zorgverzeke-
ring van de leden een korting mo-
gelijk te maken. Daarom heeft de
ANBO ervoor gekozen om in zee te
gaan met het WZ, het Verbond van
Zorgverzekerden. Ieder ANBO-lid
dat zich aanmeldt, en ook familie
(klein)kinderen en vrienden, krijgt
via VVZ korting op de eigen zorg-
verzekering. Men kan in dit collec-
tief zelf zijn eigen zorgverzekeraar
kiezen, of wat mogelijk belangrij-
ker is ook bij de huidige zorgverze-
keraar blijven.

Landelijk ANBO-voorzitter Aldert Ha-
zenberg: "Ik adviseer de mensen om
zich zo snel mogelijk aan te melden
bij WZ. Hoe meer verzekerden WZ
achter zich heeft staan, des te sterker
is hun onderhandelingspositie. Des te
hoger ook de korting".
Het WZ en de diverse verzekeraars
zijn nu in onderhandeling. Nog niet
alle kortingen zijn bekend. Maar dat
men de maximale korting krijgt op de

zorgverzekering via het WZ en de AN-
BO: dat is zeker! Algemeen wordt ver-
wacht dat te behalen kortingen circa
eind januari bekend zullen zijn. De
boodschap van de ANBO voor 50-plus-
sers is duidelijk. Als men tevreden is
over de huidige verzekeraar, blijf dan
gerust zitten. Wil men toch overstap-
pen dan kan de ANBO daarin advise-
ren. Welke keuze men ook maakt, AN-
BO zorgt ervoor dat men de maximale
korting krijgt. Voor nadere telefoni-
sche informatie over goedkopere zorg-
polis(sen) kunnen belanghebbenden
onder andere gebruikmaken van de
speciale telefoonlijn 030-2330066. Ook
een bezoek aan de website www.zorg-
polis2006.nl behoort tot de mogelijk-
heden. Rond 12 december hebben alle
160.000 leden de ANBO Special over
zorgpolis in 2006 ontvangen. Deze
krant biedt informatie over de nieuwe
zorgverzekeringen en het inkoopcol-
lectief van de bond voor 50-plussers in
samenwerking met het Verbond van
Vezekerden. De ANBO Special is ook
gratis verkrijgbaar bij het Dorpscen-
trum in Vorden.

Volleyba l
DASH - ORION 2, ZATERDAG 17
DECEMBER
Afgelopen zaterdag speelden de da-
mes van Dash, gedeeltelijk al in hun
nieuwe kledij, tegen het zeer jonge
team van Orion, dat de vierde plek be-
zet in de promotieklasse B. Dash be-
gon zeer gemotiveerd aan de wed-
strijd en dit zette zich al snel om in
een voorsprong. De dames van Dash
speelden lekker vrijuit. Orion begon
wat moeizaam aan de wedstrijd. Maar
na twee wissels, begon de ploeg te
draaien. Tot 17-17 ging het gelijk op,
maar toen serveerde Orion de set uit;
17-25. In de tweede set begon Dash
met een andere opstelling, maar liefst
vier speelsters werden vervangen. In
het spel leverde dit geen verschil op;
Dash bleef goed spelen en kon Orion
behoorlijk volgen. Ook in deze set kon
Orion echter aan het einde van de set
weer doordrukken en was ook de
tweede set verloren, met 19-25 deze
keer. In de derde set speelde Dash iets
beter. De hele set namen de dames de
leiding. Het kwam zelfs tot een set-
point, maar mede door onervaren-
heid, werd dit niet omgezet in set-
winst. Uiteindelijk trok Orion weer
aan het langste eind; 24-26 deze keer.

In de vierde set leek Orion een beetje
achterover te leunen; Dash kwam al
snel na enkele lange serveseries via 8-1
op een voorsprong van 12-6. Toen pak-
te Orion echter weer een beetje haar
spel op en kwam terug tot 12-13. Tot
aan 23-23 bleef het een spannende
strijd. Toch won Orion wederom de
set: 23-25. Ook nipt verloren deze set.
Een zeer teleurstellende O4 nederlaag
dus. Het spel is redelijk tot goed, maar
het jonge Dash weet dit nog niet om te
zetten in punten. Hopelijk heeft het
team vrijdag 23 december meer daad-
kracht, wanneer het om half 8 de in-
haalwedstrijd tegen Boemerang speelt
in Vorden.

UITSLAGEN
Zaterdag 17 december
GUV GREVEN BOVO JC1 - Dash JCl 3-1;
DES MB1 - Dash MB2 2-3; BVC 73 D3 -
Dash D6 4-0; Grol MB1 - Dash MBS
4-0; DVO H4 - Dash H3 2-3; Rivo D5 -
Dash D5 3-1; Grol Dl - Dash D4 1-3;
Grol Hl - Dash Hl 4-0; DVO H3 - Dash
H2 4-0; Dash MCI - Dijkman/WSV MCI
2-3; Dash D2 - Blok '71 Dl 4-0; Dash
MB1 - DVO MB1 3-1; Dash D3 - WIK D2
2-3; Dash Dl - DOC STAP ORION D2 (M

Vrijdag 23 december
Vorden Dash Dl - Boemerang D2.

Met de Vordense Ondernemers Vereniging:

De straat op
Zo heet de eindejaarsactie van de
Vordense Ondernemers Vereniging.

De afgelopen week is het voormalig postkantoor aan de Zutphenseweg (zie foto) met de grond gelijk gemaakt. Op de vrijgekomen plek zal
Da Vind Vastgoed BV. in nauwe samenspraak met CFC Architekten BNA, zes riante landhuisappartementen bouwen. De woonheden, twee
per woonlaag, zijn in drie woonlagen gesitueerd en via een ruime entree en een lift bereikbaar.

Afgelopen zaterdag 17 december was
de 3e prijsuitreiking. En dit keer was
de uitreiking op de altijd gezellige
Kerstmarkt! Het lot besliste dat er,
maar, drie Straatprijswinnaars wa-
ren, en de Familie Mokkink de
HOOFDPRIJSWINNAAR is.
Inmiddels is ook de laatste trek-
king verricht!
Hoofdprijswinnaar is Fam. Tiemes-
sen, Brinkerhof 40, 7251 WR Vorden
Let op: Op vrijdag 23 december a.s.
om plm. 16.15 uur komen de onderne-
mers met geluidswagen en cadeaus
naar jullie toe om de hoofdprijs en de
straatprijs uit te reiken en tevens
wordt ook de Reischeque ter plaatse
verloot. Sta allemaal buiten, ook de
mensen met postcode 7251 WR, zodat
we er vijdag 23 december weer een
leuke happening van kunnen maken!

Hoe dan ook: HET IS FEEST aan de
BRINKERHOF!!

De gewonnen waardecheques zijn in
te leveren bij de volgende deelnemers:
Antonys Country Store
Moos en Ko
Visser Mode
Roosenstein Quality Wear
Mitra Slijterij Sander Pardijs

Café Feestzaal "De Herberg"
Bakkerij Joop
Profile Bleumink
Sueters Speelgoed-Huishoud-Kadoshop
Super De Boer Grotenhuys
Casa Interieur
Hotel Restaurant Bakker
Salon Marianne
Giesen Schoenmode
Plaza Vorden "food for all"
Olde Lettink
VW Vorden
Bistro De Rotonde
Barendsen Doe Het Zelf Vorden B.V.
De Vordense Tuin
Tuunte Fashion B.V.
Bruna
Bloemendaal & Wiegerinck
Welkoop Vorden
Vordense Apotheek
Keurslagerij Vlogman
Echte Bakker Van Asselt
Yvonne, modespeciaalzaak voor de jeugd
Ami Kappers
DA ten Kate
Heersink Haarmode
Globe Reisburo Vorden
DutchPC Electronics
Etos Barendsen B.V.
Davorta Bloemen
Siemerink Opticien
Fashion Corner
Autobedrijf A Klein Brinke B.V
Martens
Rabobank Vorden
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MAGAZIJN-VERKOOP
WOENSDAG

28 DECEMBER
VAN

9.OO TOT 18.OOUUR
LOCATIE:

INDUSTRIETERREIN (DE KAMP)

BUYS-BALLOTSTRAAT 13 B

LICHTENVOORDE

D

PROFITEER VAN O A. BANKSTELLEN - EETHOEKEN
KASTEN - LAMINAA TPARTIJEN - DEKBEDDEN -
OVERTREKKEN-KUSSENS - RESTANTPARTIJEN

TAPIJT- TWEEDEHANDSJESETC.ETC.ETC.ETC.

JL D VEL O HALEN/BETALEN

..OP IS OP., WIE HET EERST KOMT..

7131 EJ Lichtenvoorde
telefoon 0544-371844
www.tkz.nl

Rembrandtplein 9-11
telefax: 0544-377733

info@tkz.nl

. PRETTIGE KERST EN.
EEN VOORSPOEDIG 2006

Het team van ABC Bessels wenst u prettige

kerstdagen en een gezond en voorspoedig

2006. Ook in het nieuwe jaar staan we

weer voor u klaar met professioneel advies

en vakkundig schilderwerk.

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7 Zelhem Telefoon 0314 64 19 $0

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

I'BB transport c*ii l>tk%orgclitkiiKt

DE RADSÏAKE
25dec
SESAM
26 dec
LIJN 7
30 dec

OUDJAARSBAL AAET
BOH FOI TOCH

DEEPACK
De Radstake

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

Toegang onder voorbehoud
Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16

'De NSGK is al 55 jaar begaan met
het tot van gehandicapte kinderen
Ik steun die club, u toch ook?'

^-d
nederlandse stichting voor het

gehandicapte kind

FAMILIEDRUKWERK
KAARTEN VOOR ROUW, TROUW, GEBOORTE, JUBILEUM?

AGENTSCHAPPEN

d rukke r i j Weevers

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

Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem

Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314) 62 50 53

Fax (0314) 65 06 43

msen „De Smid"
Bteekstraat 1, Hengelo (GW)

Telefoon (O575) 46 13 6O

Acquisiteur:
FELJX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENX
Begoniastraat 3, Stoenderen
Telefoon (O575) 45 23 08

f j i i i i i per 23 december YEBHLUZEN van: l i l < - n c s i n s t r ; i ; i t .">
Keijenborg

Hurg. LaiigmaiiHvg II, 7021 BK /KM l KM

Tel. (031 1)62 51 59

Vanaf 2 januari 2006 staan i r / / H-CIT
rour n Itlaar roin' d<> levering run:

beton
cand
grind
verhardingHmateriaal
bouwmateriaal

huur rtin:
Fvalcontainera
lagazijncontainera

Ons wcrk-idii»

•kliorst \oor:
krantrn - folders - huis aan huis - streekposl

Indien gewenst Luimen n ij IniulelijLe verspreiding <i(inl>ie<len.

Opruiming

nu op de hele herfst winter kollektie

10 25 35 50

20 30 40

KORTING

, .op de merken Studio en Support

50%
KORTING

niet op de Kerstkollektie

Schröder Mode

Ruurloseweg 1

7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 12 32

F 0575 46 42 75

Aangepaste vakanties

en kuurreizen

voor iedereen!

De vakanties en kuurreizen van het
Reumafonds zijn voor iedereen die
behoefte heeft aan een aangepaste
vakantie tegen een betaalbare prijs.

In Nederland of Europa: cultuur,

natuur of zon en strand.

Nieuw: de kuurreizen naar Duitsland,

Oostenrijk en Slowakije.

e
^Reumafonds
^~ Sterk In beweging

Bestel de vakantiegids

Reizen 2006 via onze

afdeling Reizen T 020 589

64 85, of bekijk het

vakantieaanbod op:
www.rtumafandf.nl



Shellstation Groot Jebbink pakt voor de 2e keer uit

Daniël Kuckartz en zijn vader en Edgar
Ooijman uit Vorden zijn de gelukkige
eigenaars geworden van een radio-
grafisch bestuurbare Ferrari-Fl wagen

ter waarde van € 130,-. De trekking
van deze Shell V-Power aktie vond
plaats op maandag 12 december jl. De
trekking is verricht door de heer Han

Jongbloets. Er is nog één V-Power Fer-
rari trekking op 30 december, dus u
heeft nog een kans om deze Ferrari te
winnen.

* Filmhuis Bibliotheek
Donderdagavond 22 december
wordt er in het Filmhuis van de Vor-
dense bibliotheek de speelfilm 'Ma-
lena' van regisseur Guiseppe Torna-
tore vertoond. Sicilië 1941, de Twee-
de Wereldoorlog is in volle gang.

Toch hebben de mannen iets heel an-

ders aan hun hoofd, haar naam is Ma-
lèna! Deze oogverblindende Italiaanse
schoonheid heeft zojuist in de oorlog
haar man verloren en is dus alleen.
Ook de dertienjarige Renato is hele
maal hodeldebodel van haar en doet
er alles aan om in haar buurt te zijn.
Zijn ouders vrezen dat hun zoon daar-

bij allerlei zondige gedachten heeft.
Daar moeten ze niets van hebben,
maar wat ze ook proberen: priesters,
exorcisme, prostituees, niets helpt! Zo
ontstaat een film over liefde, haat en
verlangen. Toegangskaarten voor de
film kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar
in de verkoop of voor aanvang van de
film. Leden van de V.O.B betalen 4 eu-
ro. Koffie of thee zijn gratis. De film
begint om 20.00 uur.

Levende kerststal in Wichmond

Vrijdag 23 december zal er in Wich-
mond een levende Kerststal te be-
zichtigen zijn.

Op het schoolplein van de Basisschool
"de Garve"aan de Dorpstraat staat een

kerststal waarin Josef en Maria als le-
vende figuren aanwezig zijn en de kin-
deren ontvangen. De herders met de
ezels en de schapen zullen zeker niet
ontbreken. De kinderen brengen
mooie liederen ten gehore en onder

het genot van warme chocolademelk
of een kopje koffie kan iedereen genie
ten van dit schouwspel. Om 11 uur
zullen Josef en Maria ook de ouders,
familie en vrienden ontvangen. Ieder-
een is van harte welkom.

Nu de jaarwisseling nadert, maakt
de Welkoop zich weer op voor de
jaarlijkse vuurwerkverkoop. Wim
Weenk van Welkoop Vorden ver-
wacht veel liefhebbers van mooi
vuurwerk in zijn winkel.

Vuurwerk verkopen mag niet zomaar.
Wim Weenk: "Er is een waslijst met
strenge eisen waaraan we moeten vol-
doen. Alles moet tiptop in orde zijn,
anders mogen we nog geen rotje ver-
kopen." Het vervoer en de opslag van
consumentenvuurwerk is gebonden
aan veeleisende vergunningen. Het ri-
sico voor omwonenden van de winkels
is door die strenge eisen nihil.

De Welkoop in Vorden heeft alles in ie
der geval goed geregeld en is al volop
bezig de bestellingen in de voorver-
koop te verwerken. Het belang van vei-
ligheid is natuurlijk niet minder als
het vuurwerk verkocht is. Daarom
werkt Welkoop samen met de stich-
ting Consument en Veiligheid om
klanten voor te lichten over hoe ze het
gekochte vuurwerk veilig kunnen af-
steken.

De afgelopen weken hebben geïnteres-
seerden het vuurwerk van Welkoop al
in het echt kunnen bewonderen. Tij-
dens vijftien grote vuurwerkdemon-
straties door het hele land - onder an-
dere in Vorden - liet Welkoop duizen-
den mensen kennismaken met Next
Generation-vuurwerk. Met de bestel-
lijst in de hand en muziek van Radio
538-dj's op de achtergrond konden be-
zoekers het vuurwerk beoordelen.

Ook vanuit hun huiskamer kunnen
vuurwerkliefhebbers het assortiment
bekijken en bestellen, zodat iedereen
weet wat hij in huis haalt. Op de web-
site www.next-generation.nl staan fo-
to's en filmpjes van het vuurwerk dat
bij Welkoop te bestellen is. In deze vir-
tuele winkel kun je een winkelwa-
gentje volladen en meteen afrekenen.

Wie tot en met 24 december in de
voorverkoop bestelt, krijgt bij bestel-
lingen boven de dertig euro niet al-
leen gratis vuurwerk maar ook een be-
zem cadeau. Vanaf 29 december mag
het vuurwerk daadwerkelijk verkocht
en opgehaald worden.

Globe

Dit najaar werd door Globe Reisburo
een actie gehouden met betrekking
tot het afsluiten van doorlopende
combiverzekeringen. Diegene die een
nieuwe verzekering afsloot of een be-
staande verzekering uitbreidde tot
een combi reis- en annuleringsverze-

kering dong mee naar het winnen van
een luxe kofferset. De winnaars zijn
van links naar rechts: Harry van Leij-
den, Annelies Breukink (beiden uit
Vorden) en Hennie Heuvelink (Warns-
veld). Zij werden gefeliciteerd door Ti-
ny Koning van het Globe Reisburo.

Hackforter Midwinter Tocht
De deelnemers aan de 'Hackforter
Midwinter Tocht' troffen het zondag-
middag. Een wandeling die bij cam-
ping Kleine Steege in Wichmond on-
der een winters zonnetje van start
ging. De deelnemers (circa 350 ) kon-
den kiezen uit twee afstanden, de 5 of
10 kilometer. Door de organisatie
(camping Kleine Steege) was een fraaie
route uitgestippeld over onder meer
het landgoed Hackfort. Bij de Hackfor-

termolen gaf molenaar Hans Hissink
een demonstratie malen. De dames
van de hervormde vrouwenvereniging
uit Vierakker/Wichmond spekten on-
derweg de clubkas door warme drank-
jes te verkopen.

Midwinterhoornblazers uit Doetin-
chem stonden op een zestal plekken
om de wandelaars met hun bijzonde-
re instrumenten te vermaken.



Maak uw eigen energiei

Schone energie voor altijd
Een schone toekomst. Dat is waar u voor kiest met duurzame energie.
Bijvoorbeeld door groene elektriciteit af te nemen via een energiebedrijf.
Of door thuis uw eigen energie te maken.

Als u toe bent aan een nieuwe cv-ketel
of plannen heeft voor een verbouwing,
is dat een goed moment om na te den-
ken over een eigen zonneboiler, zonne-
paneel of warmtepomp. Dit vraagt om
een investering, maar u bespaart op
uw energierekening en bent minder
afhankelijk van een energiebedrijf. Ook
draagt u uw eigen steentje bij aan een
schonere toekomst.

We kunnen niet zonder
Iedere dag verbruiken we met z'n allen
veel energie. Thuis, in het verkeer en
op het werk. In Nederland gebruiken
hiervoor vooral olie, kolen en gas. Maar
deze grondstoffen raken ooit op.

Bovendien komen er bij verbranding
broeikasgassen vrij, waaronder C02.
Teveel C02 leidt tot een verandering
van het klimaat. Het wordt warmer op
aarde en er komen vaker extreme weer-
somstandigheden.

Zon, wind en biomassa
Duurzame energie is nodig om in de
toekomst verzekerd te zijn van vol-
doende en schone energie. Duurzame
energie wordt namelijk opgewekt met
behulp van schone en onuitputtelijke
bronnen, zoals de zon, de wind en bio-
massa. U kunt groene stroom afnemen
bij uw energieleverancier. Maar u kunt
ook zelf aan de slag.

Warm in de winter,
koel in de zomer
"Ik had nog nooit van een warmtepomp gehoord, maar ik zou nu niet meer
zonder willen!" Pieter de Waal is begin 2003 met zijn gezin verhuisd naar
een nieuwbouwhuis. Dit huis is goed geïsoleerd en voorzien van vloerver-
warming en een warmtepomp.

Zowel het huis als het tapwater van de
familie De Waal worden door de warm-
tepomp verwarmd. Het instellen was in
het begin wel even wennen. Maar de
voordelen van de warmtepomp bleken
al snel tijdens de hete zomer van 2003.
"Niet alleen een warm huis in de win-
ter, maar ook een koel huis in de
zomer. Heerlijk!", aldus de heer De
Waal. Ook de vloerverwarming bevalt
goed. "Erg comfortabel. We hebben
zowel boven als beneden vloerverwar-
ming. En nergens meer van die ouder-
wetse radiatoren." De vloerverwarming
zorgt voor een geleidelijke en constan-
te warmte in de hele woning. "Wij zijn
erg tevreden met ons klimaatsysteem."

Door de warmtepomp en het bron-
systeem was de woning bijna € 7000
duurder. Heeft hij deze investering al
terugverdiend? "Ik zou het niet weten,
maar ik betaal graag voor extra com-
fort en een lekker binnenklimaat. Als ik
een auto koop, kies ik toch ook voor
gemak en genot? Niet om die auto
terug te verdienen." Zijn er dan hele-
maal geen nadelen aan een warmte-
pomp? "Mijn vrouw mist soms de
mogelijkheid om de temperatuur in de
kamer snel te verhogen. Onze vloerver-
warming en warmtepomp reageren
relatief traag. Ik heb begrepen dat
luchtverwarming hierbij kan helpen,
maar dat hebben we nog niet".

Met duurzame energie kunt u zelf elektriciteit opwekken, uw tapwater verwarmen en uw huis verwarmen én koeien.

Minder energie, minder kosten
Naast duurzame energie gebruiken, kunt u natuurlijk ook minder energie
gebruiken. Dit kan heel gemakkelijk, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan
van gemak of comfort. Hiermee bespaart u op uw maandlasten.
Enkele praktische tips:

In buitenlucht, ventitatielucht en in de bodem zit warmte. Deze warmte
is onbeperkt en kosteloos beschikbaar. Met een warmtepomp kan de
warmte bruikbaar worden gemaakt. De warmtepomp werkt als een 'omge-
keerde koelkast' en verhoogt de temperatuur van deze warmte tot 40 tot
60°C. Om een woning te verwarmen dient bij voorkeur vloer- en/of wand-
verwarming aanwezig te zijn. De aanschaf is het meest zinvol bij nieuw-
bouw of vervanging van een cv-ketel. Kijk voor meer informatie over
warmtepompen op www.consument-en-energie.nl

"Je eigen elektriciteit
opwekken is leuk"

•Vervang gloeilampen door spaarlam-
pen. Een spaarlamp is in aanschaf
duurder dan een gloeilamp, maar dit
verdient u binnen één jaar terug.
Bovendien gaat een spaarlamp langer
mee.

•Laat uw elektrische apparaten niet
stand-by staan. Apparaten als com-

puter, televisie, cd-speler en magne-
tron verbruiken in stand-by onnodig
energie.

•Stook een graadje lager. Met iedere
graad lager, bespaart u gemiddeld 7
procent op uw energieverbruik voor
verwarming.

• Ontdek het verbruik van uw apparaten

Kies energie, kies groen
Ook zonder grote investering kunt u kiezen voor duurzame energie. Door
duurzame (groene) elektriciteit af te nemen via een energiebedrijf. U
krijgt dan de garantie dat dit is opgewekt met windenergie, bio-energie,
waterkracht of zonne-energie. Groene elektriciteit is schoner dan gewo-
ne (grijze) stroom en raakt nooit op.

Kijk op www.energieprijzen.nl voor een prijsvergelijking van de verschil-
lende energiebedrijven.

met behulp van een energiemeter.
Deze laat zien hoeveel stroom een
apparaat gebruikt en hoeveel dat kost.
Doe mee met de actie Meten is weten
en leen gratis een energiemeter
onder de voorwaarde dat u de meter
na uiterlijk 3 weken doorgeeft aan
een ander huishouden. Zo ontstaat
de Meten is weten-estafette, en kun-
nen meer huishoudens profiteren van
de energiemeter.
U kunt zich aanmelden op :
www.consument-en-energie.nl

Meet zelf hoe
kunt besparen.

u op

"Al jaren hebben wij een zonnepaneel op onze caravan. Dit beviel zo goed, dat mijn vrouw en ik twee jaar geleden
besloten om ook zonnepanelen op ons woonhuis te laten plaatsen", aldus een enthousiaste Klaas Dijkstra.

Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Er bestaan
systemen die gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet en los-
staande systemen, zogenaamde autonome systemen. De heer
Dijkstra heeft zo'n autonoom systeem op zijn caravan.
"Hierdoor zijn wij vrij om met de caravan te gaan en staan waar
we maar willen, we hebben immers overal elektriciteit!" De
capaciteit van een autonoom zonnestroomsysteem moet vol-
doende zijn voor de benodigde elektriciteit. De heer Dijkstra
heeft daarom eerst goed gekeken naar de hoeveelheid stroom
die hij nodig had. "Vooral onze koelkast Week een grote ver-
bruiker. Op basis daarvan heb ik het vermogen van de zonnepa-
nelen bepaald en vervolgens de grootte van de accu." Dit laat-
ste is nodig om overdag de stroom op te slaan en deze 's avonds
te kunnen gebruiken.

Op zijn woonhuis heeft de heer Dijkstra 4 vierkante meter zon-
nepanelen. Deze leveren gezamenlijk ruim 400 kWh per jaar,
bijna 20 procent van zijn jaarlijks elektriciteitsverbruik. "Dat is
maar een beperkt deel. Maar ik vind het leuk om ook thuis deels
mijn eigen elektriciteit op te wekken." Zonnestroomsystemen
zijn relatief duur. Een netgekoppeld systeem met een oppervlak
van l m' kost ongeveer € 700. "Ja, die zonnepanelen zijn wel
duur, zeker in vergelijking met de stroom uit het stopcontact.
Al kost ook dat steeds meer."

Kijk voor meer informatie over zonnepanelen op:
www.consument-en-energie.nlZonnepanelen op het huis én op de caravan.

milieu ̂  centraal geeft antwoord

Vraag:
Wat is een zonneboiler en is mijn huis hiervoor
geschikt?

Antwoord:
Een zonneboiler levert warm water. U kunt dit
gebruiken als tapwater of om uw huis mee te
verwarmen. De zonneboiler krijgt de benodigde
warmte via de platte zonnecollector die meest-
al op het dak wordt geplaatst. De warmte wordt
afgegeven aan water in een voorraadvat. Dit is
direct te gebruiken als tapwater. 's Zomers
komt al het warme water uit de zonneboiler, 's
winters springt de cv-ketel bij. U staat dus nooit onder een koude
douche.
Bij een plat of schuin dak met oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest
is altijd een hellingshoek te vinden waarop de jaarlijkse zoninstraling
voldoende is voor het plaatsen van een collector. Voor plaatsing moet
ten minste 3 m2 ruimte zijn en zo min mogelijk sctvaduw. Qex:ollecto-
ren kunnen in principe op iedere dakbedekking geplaatst worden.

Meer weten over duurzame energie en uw eigen mogelijkheden? Bel de
Milieu Centraal Informatielijn 0900-1719 (15 cpm) of surf naar
www.consument-en-energie.nl. Kijk ook eens op www.milieucentraal.nl.
Hier vindt u praktische informatie over de vele mogelijkheden om in het
dagelijks leven rekening te houden met energie en milieu.



Ze Kerstdag geopend
van 11.oo tot 17.00 uur

COMPLETE WONINGINRICHTING

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

"De HerkenningrabomakelaarSo

Wij wensen u prettige feestdagen
en een gezond 2006!

De motorzaagspecialist BOS- TUIN- EN PARKMACHINES

Herman Smees
Ambachtstraat 9
Zelhem

Tel.(0314) 62 18 13
Fax (0314) 62 18 65

ZOMER 2006

Haal snel de zomergidsen...

Beter in prijs en advies A A N T >

Stationsstraat 7
7021 CJ Zelhem

Tel. 0314 - 626 171
zelhem@vakantieXperts.nl

in Kerstsfeer

ZELHEM
HANS MEMLINGSTRAAT 12

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

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

Kijk voor roew dan
SOS wonbig*n op
www.rabom»k»!»ars.nl

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

jgrocante

TANK W DE HOGE VOORT
O AUTOWASCENTRUM

O TANKSTATION

AUTOWASCENTRUM EN
TANKSTATION

DE HOGE VOORT GAAN
KNALLEND HET JAAR 2005

UIT!!!!

Autowascentrum en Tankstation De Hoge Voort
Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

In de periode van 23 december t/m
31 december 2005 is onderstaande aanbieding
van toepassing.
Voor meer informatie over de prijzen, acties
en het wassen/tanken op rekening kunt u
contact opnemen met Han Schut.

AANBIEDING AANBIEDING

KORTING 10 CENT DE LITER OP
ALLE BRANDSTOFFEN!!!!

Autowasprogramma 1 normale prijs € 11,50

e8,00nu voor

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2006!
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rltcKLIJiv Ui l miSl 11IM

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

d e a l e r v a n : A k v a , S v e d e x , A v e k , P u l l m a n , K i n n a , A u p i n g

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

Maandag open van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag/woensdag 9:00 tot 18.00 uur,
donderdag 9.00 tot 20.00 uur, vrijdag 9:00 tot 21:00 uur en zaterdag 9:00 tot 17.00 uur.
GRATIS: montage, bezorgen door heel Nederland, opslag voor latere levering.

jjjjjjajjjjjjjjjjji^^
E a s t b o r n , K i r u n a , L a t t o f l e x , J e n s e n , T e m p u r

S F E E R P R O E V E N B I J E L S I N G H O R S

'31 december zijn wij gesloten

O P E N H u i s 2 8 , 2 9 E N 3 0 D E C E M B E R A . S .
Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk houdt OPEN HUIS en wel op 28, 29 en 30 december. Er is veel te

bewonderen in de showroom. Van luxe douchecabines tot design kranen; wij tonen u graag de nieuwste snufjes.

Ook is er weer de bekende KOOPJESMARKT met sanitair, showroommodellen en tegels. Daarnaast worden in

de showtruck de nieuwste whirlpools gedemonstreerd. Kijkt u voor meer informatie op elsinghorst-tegels.nl.

Kom sfeer proeven... de oliebollen en glühwein staan voor u klaar!*.

Badkamers Sanitair Tegels

Elsinghorst Tegels & Sanitair Europark l 7102 AN Winterswijk Telefoon 0543 52 07 81 www.elsinghorst-tegels.nl

Kapsalon • Zonnestudio * Schoonhe



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

DEtïSPANNEVOGEL

Het is weer zover: de nieuwe collecties
zijn binnen en daar maken we ruimte voor,

Daardoor hebben wij voor u weer vele
zeer gunstige aanbiedingen

waaronder showroommeubels!
Kom gauw kijken en grijp uw kans!

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

Hoveniersbedrijf
Marcel Jansen

Wij wensen iedereen

prettige
Kerstdagen

en een
gelukkig
2006.

15% Korting
op onze voorraad tegels

(Geldt niet voor lopende acties/aanbiedingen)

Aktieweek 24 dec. t/m 7 jan.

Bij besteding boven € 1000,-

„EXCLUSIEF" WIJNPAKKET KADO.

Wij wensen u

fijne feestdagen
en een

gelukkig nieuwjaar.

zelf s niet over de gre

Voorraad: ±40.000 m'

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO - Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl - www.bettingressing.nl

Openingstijden: ma. t/m vr: 8.00 • 18.00 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur. zat.: 9.00 • 16.00 uur.

120.000 mensen met Laat ze niet vallen
l Giro 222111
120.000 mensen leven in onzekerheid. Ieder moment kunnen zij een

aanval krijgen. Want epilepsie is nog steeds niet te genezen. Meer
onderzoek is hard nodig. Laat mensen met epilepsie niet vallen.

Help mee en geef aan de collectant.

@ Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

www.efritepsie.nl

Installatiebedrijf
Janssen W
Keijenborg

Weekblad Contact blijft betaalbaar

voor de kleine adverteerder.

Daarom komen wij met verschillende edities

in de gemeente Bronckhorst.

Prettige kerstdagen
en een

.A gelukkig 2006!

LAATSTE RONDE
HU

ALLES
HALVE
PRIJS

Nieuwe collectie: Vingino, Rags, Eager, Beaver, RSG !!!

(jbpuchon
l ö i i f\ r\ nrt f\ f4 f\Jeugdmode

Raadhuisstraat 23 • Hengelo (Gld.) • Tel. (O575) 46 32 79

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag, 1O.OO - 17.3O uur
vrijdag, 1O.OO - 2O.3O uur
zaterdag, 1O.OO - 16.OO uur

Carbone dobber Claire FFIEeso^r RFG EB O3rs/eo_«_ Ragazzi C3VIN/IF» nSPRIl

OCCASIONS
Merk

VWGOLF

VWPOLO

VW LUPO .

VWGOLF

VW PASSAT

OPELAGILA

OPELCORSA

OPELCORSA

OPELCORSA

OPELCORSA

OPELASTRA

OPELASTRA

OPEL OMEGA

RENAULT SCENIC

RENAULT SCENIC

PEUGEOT 307

HYUNDAI EXCEL

DEAWOO MATIZ

NISSAN ALMERE

NISSAN VANETTE

NISSAN PRIMERA

FORD KA

FORD MONDEO

Kleur

zwart

zwart

rood

blauw met.

grijs met.

zwart

paars

Uitvoering

1.6 5-drs.

1.4 3-drs.

1.4 3-drs.

2.0 variant

2.0 4-drs.

1.25-drs.

1.4 3-drs.

1.2 16v 3-drs. zwart

1.2 16v 3-drs. zwart

1.4 5-drs. groen

1.6 5-drs. grijs.

1.6 5-drs. groen

2.0 4-drs. grijs

5-drs. grijs

Diesel 5-drs. geel

1.6 16V5-drs.grijs

1.3 5-drs.

5-drs.

5-drs.

Bus

1.6 4-drs.

1.3 3-drs.

1.8 5-drs.

blauw

grijs

grijs

blauw

groen

zwart

blauw

Bouwjr.

2003

1999

2004

2001

2001

2003

1999

2000

2001

1995

1999

1998

1991

2003

1999

2002

1997

2000

2000

2001

1995

2000

1996

Km stand

35.000

84.000

16.000

110.000

99.000

16.000

72.000

114.000

89.000

141.000

88.000

125.000

120.000

38.000

158.000

135.'000

93.000

40.000

58.000

57.000

177.000

56.000

198.000

Wij wensen u

prettige feestdagen
en een

voorspoedig 2006.

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 12 62 Fax (0575) 46 10 94
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jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9»95

90/220 van 17,95 voor 11,95
140-160/200 van 21,95 voor 15,95
180/200 van 26,95 voor l8,95

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

100% katoen in vele kleuren
80/200 van 13,95 voor 9,95
90/200 van 14,95 voor 9»95

90/220 van 15,95 voor 11,95
140/200 van 21,50 voor 13»95
160/200 van 22,95 voor l6,95
180/200 van 27,95 voor 18,95
180/220 van 29,50 voor 21,95
2 slopen 60/70 van 9,90 nu 7,95

Badstof hoeslakens
van 18,95
van 21,95
van 27,95
van 27,95
van 34,95

E van 34,95 voor 26,95

Lakensets van Dommelin
1 persoons van 39,50 Voor 29,5»
2 persoons van 49,50 voor 34»95

litsjumeaux van 59,50 voor 44,95
litsj. XL+X breed van 67,50 voor 49»95

Molton hoeslakens

DEKBEDSETS
2<<e G R AT l S

Honderden dekbedsets
met kortingen tot 70%

o.a Cinderella Vandijck Esprit Mexx Essenza Lin-o-lux

3 Kamer kussen
90% dons + binnenin veren
van 59,95 nu 39»^

Synthetische gevuld met luxorel en een
katoenen tijk, anti-allergisch, goed was-
baar en en bij te vullen,
van 32,95 nu 19»95

Nieuw!!! Micro de luxe kussen
100% perkal katoenen tijk. Perfect vocht-
regulerend + goed wasbaar.
van 39,95 nu 24*95

Synthetisch kussen met hollow fiber
vulling + katoenen tijk, anti-allergisch.
van 19,95 nu 12,95

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk voorzien van natuurzijde
van 37,95 p/st. voor 24,95

Neksteun kussen anti-allergisch met rits
waardoor u de dikte kunt aanpassen.
van 39,95 nu 29»'

3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons + binnenin synthetische
bolletjes voorzien van rits
van 79,95 nu 54,95 2 voor 99»"

80/200
90/200
90/210
140/200
160/200
180/200
Moltonslopen

100% katoen
van 23,95
van 24,95
van 26,95
van 31,95
van 34,95

voor 18,95
voor 19,95
voor 2O,95
voor 24,95
voor 26,95

van 38,95 voor 28,95
nu 2 voor 13,5°

Ook andere maten hoesmoltons leverbaar!

Keukensets
keukendoek + theedoek
(Elias, DDDDD + Jorzolino)

van 7,95 nu vanaf 4»

Werk- en vaatdoekjes
1,80 per stuk nu 4 voor 1^,95

Ovenwanten van Elias
van 7,50 nu 1^,95

Pannenlappen van Elias
2^95 - nu * voor/f,5°

B A D G O E D

Vandijck Royal
Effen en gestreepte baddoeken

in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 12,-
washand van 2,25 p/st. nu 1,8°

70/140 van 15,95 p/st. nu 1O,95

Seahorse + Lin-o-lux
Effen gekleurde baddoeken.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 1O,-
washand van 2,25 nu 2 voor 3,-

70/140 van 14,95 p/st. nu 2 voor 15,-

Vandijck badmat
(Lussenmat) ioo%katoen.

60/60 Bidetmat nu 9,95

60/60 Toiletmat nu 9,95

55/90 Badmat nu 14»95

70/140 Badmat nu 27,95

trandlakens

Badjassen
Benetton velours badjas div. kleuren
met shawlkraag of capuchon

van 65,- HU 39,95

Vandijck badstof badjas div. kleuren
van 59,95 HU 39,95

Vandijck
Ranger Badgoed

in diverse kleuren

30% KORTING

HALVE

Synthetische bad matten
bidetmatten en toiletmatten

HALVE PRIJS

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 55,- voor 35»"
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39»"
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49»"
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59»-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69»-

Synthetisch 4-seizoenendekbed met ka-
toenen tijk. Anti-allergisch. Goed wasbaar.
i pers. 140/200 van 99,- voor 65,"
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75»"
2 pers. 200/200 van 139,- voor 89»'
litsjum. 240/200 van 159,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,-

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
i pers. 140/200 van 159,- voor 79»95

1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,'
2 pers. 200/200 van 249,- voor 125,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 145,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159»"

90% ganzendons 4-seizoenendekbed,
10% ganzenveertjes.

i pers. 140/200 van 199,- nu 99,«
1 pers. xl 140/220 van 229,- nu 115,-
2 pers. 200/200 van 319,- nu 159,-
litsjum. 240/200 van 359,- nu 179,-
litsjum. xl 240/220 van 399,- nu 199»"

4-seizoenen donsdekbed 95% zachte
ganzendons, carré gestikt. Het herfstdeel
is navulbaar!

i pers. 140/200 van 379,- nu 199,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- nu 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- nu 299,-
litsjum. 240/200 van 679,- nu 359,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- nu 419,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol

vulling en een katoenen tijk.

i pers. 140/200 van 79,- voor 45»"

1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49»"

2 pers. 200/200 van 119,- voor 69»"

litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-

litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89»'

Wollen 4-seizoenendekbed met

100% scheerwol en een katoenen tijk.

i pers. 140/200 van 129,- voor 79»"

1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89»"

2 pers. 200/200 van 169,- voor lO9r

litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-

litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Zeer fraai wollen 4-seizoenendekbed met

met een vulling van 100% scheerwol en

een 100% katoenen tijk.

i pers. 140/200 van 159,- nu 99»"

1 pers. xl 140/220 van 179,- nu 119»"

2 pers. 200/200 van 239,- nu 149,-

litsjum. 240/200 van 279,- nu 179,-

litsjum. xl 240/220 van 309,- nu 199»"

HALVE PRIJS

BEDSHOP DE DUIF
PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.



Kerstvoordeel
G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 2 t / m z a t e r d a g 2 4 d e c e m b e r 2 0 0 5

Jean & Jean zalmzijde
Een/ Hele' %al*n/£ijd<e/ van/

liefyt 6OO gra^n/, tn/ plakje*-

Biefstuk
bvefttuk* kort

en/ kr
afHa#\kelijk vc/wv de/ dikte/

0/2
per kant, Bouten/

ra*/ Het bakken/.
500 gram

ELDERS 7.99

Patisserie
de France

Fleur de Glaces IJstaart.

Sni/d/ cLe/ taart wiet
een/ warm/

Doos 1400 gram
ELDERS 7.79

ELDERS 11.98

PLUS Luxe kerstvlaai
vlaai/ op&eboiAAvd/ uit een/

/ pevala/ met c
Vis Marine

Gerookte
Moorse zalm

Gebakken beenham

ligt een/ cHocolade/ spiegel/ wiet
witte- cHocolade- ztyep

die/ ~ho4n/ en/ vub cie%e>
wiet r

Geschikt voor 10-12 personen.
NORMAAL 8.99

Pakje 200 gram
ELDERS 4.98

150 gram
ELDERS 2.68

PLUS
Korenlanders

Broodjes zonne of krenten-rozijnen.
kroot?/ i>v een/

plastic/ zak- üa/ cte/ koel/-
blijft tyoed/ ver*.

Zak 4 stuks
NORMAAL 1.19

Grote ananas
Extra zoet.

PLUS
Visgourmet-

schotel
<5ourwvetten/ wiet
eev\/ ^electies va#\/

Heerlijke/ viy.
250 gram

NORMAAL 4.49

Chateau Pradeau
Mazeau Bordeaux

Sjieke^ ma^nuwi/
. Ste*~wij'

K a Ifsb raad rol lade
6n/ d&/ oven/

plakje^ spek over Het vlee&, Het
droogt wvindev uit en/ ̂ eeft Het

vleet- een/ Heerlijke/ wiaak/.
500 gram

E L D E R S 9.14

vcwv H ubrecht V uijker.
Fles 1,5 liter

ELDERS 9.99

PLUS Cornelis Openingstijde
Albert Hahnweg 97 maandag

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Openingstijde
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552
www.plussu

51/05 Aanbiedingen zijn niet bestem copers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
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