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Dankzij geld en prijzen die beschik-
baar werden gesteld door de Vordense
middenstand, de Rabobank, Bouwbe-
drijf Wolbrink-Masselink, giften van fa-
milie van de bewoners en anonieme
giften leverde dat een mooi geldbedrag
op. Deze opbrengst werd door het Nati-
onaal Fonds Ouderenhulp nog verdub-
beld. Er konden dus zelfs twee fietsen,

in plaats van één, worden aangekocht.
De gemeente ondersteunde, in het ka-
der van ruimte voor betrokkenheid bij
de gemeenschap, bij de aankoop van
de fietsen. Profile Bleumink te Vorden
deed als leverancier aanzienlijk wat
'water bij de wijn' en daarmee kon de
rolstoelfiets-actie slagen.

Op vrijdag 14 december jl. vond de
feestelijke levering van de twee fietsen
plaats bij de Beekdelle, Pastorieweg 1
te Vorden. Familie, vrienden van de
bewoners van de Beekdelle en alle
betrokkenen waren hierbij aanwezig.

Grote maatschappelijke
betrokkenheid inwoners Vorden
Verpleeghuis De Beekdelle ontvangt twee rolstoelfietsen

Afgelopen jaar organiseerde loca-
tie De Beekdelle van Stichting Sut-
fene een rommelmarkt, waarvan
de opbrengst bestemd zou zijn
voor een rolstoelfiets.

Afgelopen donderdag 20 december ga-
ven de ijsmeesters om 13.30 uur de
baan vrij voor gebruik. Op allerlei ma-
nieren o.a. via onze eigen website
www.ijsvereniging-vorden.nl werd dit
bekend gemaakt. Dit was niet aan do-
venmansoren!. Van verre kwamen de
schaatsfanaten naar de ijsbaan aan
het Hoge om hun (eerste)rondjes te
maken op het uitstekende natuurijs.
Vervolgens bleek dat de Vordense ijs-
baan het eerst (na de natuurijsmara-
thon te Haaksbergen) geopend was in
de regio Achterhoek/Zutphen. Alle
media passeerde dan ook de revue.
Omroep Gelderland RTV, Achterhoek
FM, Radio ideaal, De Stentor en na-
tuurlijk ons eigen weekblad Contact
van drukkerij Weevers. Zaterdag was
natuurlijk een topdag met ruim 1100
bezoekers. Helaas moesten er twee ge-

IJsvereniging Vorden

Deze werd door Herman Fröger over-
handigd aan Bart Hartelman, voorzit-
ter van de VVK. Mr. Herman Fröger is
getrouwd met Dorien van Dorth tot
Medler en heeft uit dien hoofde een
bijzondere band met de door de van
Dorth gestichte (en betaalde) Antonius-
kerk op de Kranenburg. Herman Frö-
ger is jarenlang Nederlands ambassa-
deur geweest. Toen hij Directeur Afrika
en het Midden Oosten was van het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken werd

hem door wijlen president Arafat van
de Palestijnse Autoriteit in Gaza een
kerstkribbe van glas aangeboden.

Deze kerstkribbe is vanaf Tweede
Kerstdag tot en met Driekoningen in
de Antoniuskerk te bezichtigen. ‘Wij
zijn als VVK natuurlijk zeer trots en
blij dat Herman Fröger deze unieke
kerstkribbe voor de expositie heeft
willen afstaan. Het is een sieraad naast
de vele andere mooie kerstkribben in
het Heiligenbeeldenmuseum, dus
meer dan een bezoek waard. Trou-
wens wij zijn zeer tevreden over het
bezoek aan het museum tot nu toe.
Het heeft onze verwachting ver over-
troffen’, aldus Bart Hartelman

Museum voor Heiligenbeelden

Bijzondere kerstkribbe
Het ‘Museum voor Heiligenbeel-
den’ dat in de Antoniuskerk in de
Kranenburg is gevestigd, kreeg op
Kerstavond wel een zeer bijzonde-
re kerstkribbe aangeboden.

Die avond zal Jaap v.d. Broek een pre-
sentatie geven van foto’ s uit Vorden.
De heer H.A.Albers uit Silvolde en oud
Vordenaar zal zijn boekje met foto’s
over de Zutphenseweg presenteren.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de ta-
fels rijkelijk gevuld zijn met oliebollen
en de ‘nieuwjaarsrolletjes’. Aanvang
20.00 uur. 

Maandag 18 februari zal de heer G.
Emsbroek een lezing houden over het
door hem geschreven boek ‘De Konij-
nenbult’.

Nieuwjaarsvisite 

Oud Vorden
De vereniging Oud Vorden houdt
op dinsdag 8 januari a.s. in zaal
‘de Herberg’ haar Nieuwjaarsvisite.

Het muzikale viertal, dat zich bedient
van piano, viool, saxofoon en slag-

werk, brengt een welluidend reper-
toire ten gehore, dat onder andere her-
inneringen zal oproepen aan de
jeugdjaren en qua ritme afwisselend
rustig of swingend van aard zal zijn. 

Het wordt vast en zeker een aange-
name middag met onderhoudende
muzikale klanken en af en toe een
zoet of hartig hapje.

ANBO Nieuwjaarsbijeenkomst
ANBO Voor 50-plussers, afd. Vorden,
organiseert op vrijdag 4 januari
2008, om 14.00 uur in zaal 't Stam-
pertje van het Dorpscentrum, een
nieuwjaarsbijeenkomst. Deze speci-
ale ontmoetingsmiddag voor leden
wordt muzikaal opgeluisterd door
het seniorcombo "Happy Days".

wonden per ambulance afgevoerd
worden. Nogmaals dank aan dr. Albers
en de GGD Zutphen en voor beide per-
sonen beterschap gewenst. 
De ijsbaan werd afgelopen maandag-
middag om 16.00 uur gesloten i.v.m.
Kerstavond en de te verwachten inval-
lende dooi op dinsdag. Al met al vijf
schitterende ijsdagen voor de IJsver-
eniging Vorden. Financieel gezien was

dit nodig daar er nieuwbouw gepland
staat in 2008.  Dan wordt op de huidi-
ge plek een nieuwe kantine gebouwd
en wordt ook de berging aangepast.
Dank aan onze hoofdsponsors en
sponsors: Welkoop Vorden, Free-
Wheel, Aannemersbedrijf Bargeman,
Kluvers Dierenspecialzaak, Barendsen
Vorden, Berends installatie, Wijs be-
strating, Rimetaal, Bulten Techniek en
Enzerink loonwerk. Zonder hen was
dit niet mogelijk. De ijzers kunnen
weer in het vet, al zal dit volgens de
geleerden van korte duur zijn.

Het bestuur van de IJsvereniging Vorden is twee weken na de voorverkoop
van de ijsbaanabonnementen overgegaan tot het volpompen van de ijsbaan.
De berichten uit het hoge noorden van Koningwinter waren immers goed.

Gratis 
voetbalplaatjes

vanaf deze week, 
spaar ze allemaal!!

Kistje 
Mandarijnen € 2.89

+ 1 zakje Voetbalkaartjes gratis!

DEZE WEEK SPECIAAL VOOR U!

Alleen bij Plus Eland
Hengelo (Gld.)
Raadhuisstraat 53

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Morgen gebeurt 
hier een ramp.

Wat doet 
u vandaag.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

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

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

Sieraden
in goud en zilver

Atelier
Henk Eggersman
Ontwerpen - reparaties

occasions - beelden in brons

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

0575-550725
Vorden

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 januari 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, Nieuw-
jaarsontmoeting.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 janauri 10.00 uur drs. J. Tiggelaar (Hasselt); 
19.00 uur geen dienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 januari 10.00 uur Viering.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 6 januari 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 5 januari 17.00 uur Woord- en communieviering,
volkszang.
Zondag 6 januari 10.00 uur geen viering.

Tandarts
Geen opgave.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte huis-
dieren. 

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Altijd een vrijblijvend ad-
vies. Herbalife Nieske Pohl-
mann, 06-54326669

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop van 9
tot 12 uur aan de Schutte-
straat 20 en in het HAVO-ge-
bouw (Burg.Galleestraat 69)
te Vorden. Ook is dit mogelijk
op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen, tel. (0575) 55 14 86.

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90

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

�

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

�

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

�Op verantwoorde, gezon-
de, manier afslanken, ook
aankomen/meer energie incl.
pers. begeleiding en voe-
dingsadvies. Info Jerna Brug-
gink, 0575 - 46 32 05

JAARVERGADERING

Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

Donderdag 24 januari 2008
Dorpscentrum Vorden
Aanvang: 20.00 uur

• Opening
• Ingekomen stukken
• Jaarverslag secretaris 2007
• Jaarverslag penningmeester 2007
• Verslag kascommissie
• Bestuurswisseling
• Statutenwijziging
• Activiteiten 2008
• Rondvraag
• Sluiting

� t.k. Prachtige goed gesoci-
aliseerde Cairn terrier pups
met stamboom. Gefokt vol-
gens regels NCTC. Annet
Schuiling 0543-451 66

�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

�Help! Sinds vrijdag wordt
vermist onze zwart-witte ka-
ter met één oog. Hij loopt wat
houterig wegens een vroeger
ongeluk. Gaarne bellen met
0575- 55 51 24, Brinkerhof
71 Vorden

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

Voetbalvereniging
Vorden

organiseert op

zaterdag
5 januari 2008

de jaarlijkse FLESSENACTIE

Bewaar deze dagen uw statiegeldflessen, 
zodat de voetbalvereniging Vorden ze op 

zaterdag 5 januari bij u op kunnen komen halen.
U steunt hiermee de jeugdafdeling van de

voetbalvereniging Vorden.

Ook nemen wij voor u met alle plezier 
al het groene, bruine en witte glaswerk 

(zonder statiegeld) 
mee.

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

�***KEYBOARDLES** in
Keyenborg 0575-464997
www.duoreality.nl

�o Pianoles van prof. pop-
musicus: accoordenleer, sa-
menspelen, improviseren,
popsongs.

P. Rebergen, L'voorde.
06-29220857

�Runners Vorden Iedere
donderdag en zaterdag Do.
Recreanten 18:30uur Do.
Gevorderden 19:45uur Za .
Vroege vogels 8:30uur Start
bij Sporthal in Vorden
http://www.runners-vorden.nl
tel. 0575-552827

Dagmenu’s
2 t/m 8 januari 2008 

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

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

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

Woensdag 2 januari Gesloten.

Donderdag 3 januari Gesloten.

Vrijdag 4 januari
Mosterdsoep / Wiener schnitzel met frieten en
rauwkostsalade.

Zaterdag 5 januari
Kipsaté met pindasaus, aardappelen en groente / 
IJs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 7 januari Gesloten.

Dinsdag 8 januari 
Schnitzel met ham en kaas gegratineerd, aardappelen
en groente / IJs met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas



WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl

communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

Iets te drukken?
Of te printen?
Folders of clubblad?

heeft nu studiepiano’s
SCHIMMEL, HOFFMAN, FÖRSTER

voor een aantrekkelijke prijs!
Begin straks het nieuwe jaar goed 

op een fijn instrument!

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 

Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Uniek, klein, lief en heel bijzonder.
Onze zoon is geboren, ons grote wonder.

Dani
Hij is geboren op 23 december 2007 om 16.51 uur,
weegt 3895 gram en is 51 cm lang.

Gerben Schuppers en Natasja Paul

de Jongstraat 22
7251 SE  Vorden
Tel.: 0575-550870

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

“Een hele lieve vrouw is gestorven.”

Tot ons groot verdriet, maar er vrede mee hebbend
dat ze nu haar rust heeft gevonden, hebben wij
afscheid moeten nemen van

Hendrika Antonia 
Lenderink-Schouten

Riek

sinds 10 november 1977 weduwe van
Hendrik Jan Lenderink

levenspartner van Gerrit Jan Hanskamp

* 20 mei 1927 † 21 december 2007

G.J. Hanskamp

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Weeversplasweg 1
7255 PX Hengelo Gld.

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben
donderdag 27 december te Hengelo Gld. plaatsge-
vonden.

Je ging langzaam steeds verder bij ons vandaan
Maar je blijft mijn vrouw, onze moeder en oma
Zo eigen en vertrouwd
We willen je niet missen
Omdat ieder van ons van je houdt
Maar eens komt de dag
Dat we jou moeten laten gaan
Ons verstand zegt dat het goed is
Maar in onze ogen blinkt een traan.

Heden is zacht en kalm ingeslapen mijn innig
geliefde vrouw, onze lieve moeder en trotse oma

Berendina Maria Lenselink
Dine

echtgenote van Gerrit Jan Bannink

* 21 april 1932 † 22 december 2007

G.J. Bannink

Dinie en Henri Kettelerij-Bannink

Gerda en Hans Bisselink-Bannink
Cedric

Janny en Wim Lenselink-Bannink
Dian, Bente

Elli en Alfred Wopereis-Bannink
Esmée, Lynn, Sem

Steintjesweide 61, 7255 DS Hengelo Gld.

Onze oprechte dank gaat uit naar het personeel en
vrijwilligers van ,,De Bleijke”, Dr. Koning en Ds. Ferrari
voor de liefdevolle zorg en aandacht.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

”Je liefde, kracht,
je warmte en je lach.....
We zullen je missen,

iedere dag.”

Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend
geven wij u met droefheid kennis van het geheel
onverwachte overlijden van onze liefste echtgenote,
moeder en oma

Thea Funke-Herkes

* Amsterdam † Vorden
9 november 1937 21 december 2007

Vorden: Jaap Funke

Vorden: Frédérique en Henk Olthaar
Irene
Marloes

Borculo: Yvonne en Bert Beltman
Bas
Daan

Groenlo: Muriël Funke en René Roos
Twan
Chiel

Dieren: Jasmijn en Ronald Regelink-Funke

Zutphen: Laura Funke en Jiska van Berkel

21 december 2007
Burgemeester Galleestraat 19
7251 EA  Vorden

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

Luuk Marten
Luuk is geboren op 27 december 2007 om
09.16 uur. Hij weegt 4490 gram en is 52 cm
lang.

Marco en Marian Arfman-Ruiterkamp
Thijs

Lindeseweg 24
7251 NS Vorden
0575 - 55 62 84

Vleeswarenkoopje

Gebraden gehakt
bij 150 g GRATIS 100 g Selleriesalade

Special

Retrovink 100 gram € 1.20

Maaltijdidee

Gebraden gehaktbal
per stuk € 1.59

Keurslagerkoopje

Gepaneerde 
schnitzels 4 stuks € 5.00

Kookidee

Kipfilet 4 enkele € 5.00

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Een goed voornemen,
onze dubbele service!”

Deze week extra voordelig 
het nieuwe jaar in!

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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Computercursussen in 2008
In december heeft u deze informatie reeds

kunnen lezen en U kunt zich hiervoor nog

opgeven.

Word/WindowsD
Startdatum: Donderdag 21 februari 2008 van

9.00 tot 10.30 uur. Cursusduur: 8 lessen van 1,5

uur. Kosten: € 89,50. Locatie: Dorpscentrum,

Raadhuisstraat 6 Vorden. Aantal deelnemers:

minimaal 7, maximaal 10 personen. U leert het

volgende: Window: Bestandsbeheer, bestand

bewaren, opvragen (terugvinden), verwijderen,

kopiëren en overige relevante onderwerpen

om goed gebruik te kunnen maken van Word.

Word: Starten en beëindigen van programma,

maken /wijzigen van tekst.Tekst bewaren en

eenvoudig terugvinden (opvragen), tekst-

opmaak, -verplaatsen -kopiëren, -printen regel-

opmaak, Spellingscontrole en synoniemen.

Internet en E-mail
Startdatum: Donderdag 21 februari 2008 van

10.45 tot 12.15. Cursusduur: 6 lessen van 1.5

uur. Kosten: € 79,50. Locatie: Dorpscentrum,

Raadhuisstraat 6 Vorden. Aantal deelnemers:

minimaal 7, maximaal 10 personen. U leert

het volgende: Hoe werkt Internet, informatie

zoeken via Internet, berichten versturen en

ontvangen (E-mail) wat is nodig om thuis in-

ternet te kunnen gebruiken, welke gevaren

wachten u in de wereld van internet en e-mail

en wat te doen om u hiervoor te beschermen. 

Terminologie: virussen, wormen, hoax, spam,

etc. Uitleg installatie firewall, anti-virus pro-

gramma, etc.Veilig downloaden van het inter-

net. Locatie: Dorpscentrum Raadhuisstraat 6

Vorden. 

Aanmelden voor bovenstaande cursussen tot 2

februari bij: Welzijn Ouderen Vorden, Nieuw-

stad 32, 7251 AJ, Vorden. Telnr. (0575) 55 34 05.  

E-mail : welzijnouderenvorden@hetnet.nl

Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot

11.00 uur.

Digitale Vaardigheden 55+
Basiscursus: Geschikt voor mensen die nog

nooit met een computer hebben gewerkt.

Startdatum: donderdagmiddag 7 februari 2008

van 13.00 tot 16.00 uur. Cursusduur: 10 weken

van 3 uur. Aantal deelnemers: minimaal 12,

maximaal 18. Leslocatie: "t Beeckland", Het Ho-

ge 41, 7251 XV Vorden. Kosten: € 40,--, inclusief

USB stick. Het lesboek (Basisboek Office 200

ISBN 978 90 5906 1835) dient u zelf aan te

schaffen. U leert het volgende: Informatie over

de verschillende onderdelen van een com-

puter, leren werken met het toetsenbord, de

muis, e.d., het werken met Windows, tekst-

verwerken, het werken met een reken-

programma, het werken met een databank

programma, het werken met een tekenpro-

gramma, de werking van Internet. Informatie

en aanmelding cursus Digitale Vaardigheden:

Graafschap College, sector Educatie & Scho-

ling, Julianaplein 2, 7001 HG, Doetinchem.

Tel. (0314) 353 800. Contactpersoon: Roy Men-

gerink: mgk@graafschapscollege.nl

Engels 55+  
Engels voor beginners. Startdatum: 5 februari

van 8.30 tot 10.00 uur. Cursusduur: tot juli

2008. Kosten: € 40, exclusief boeken. Locatie:

Graafschaps College Doetinchem. Er wordt

aandacht geschonken aan: Spreekvaardigheid,

teksten lezen en begrijpen, luistervaardigheid,

taalregels, gewoonten en gebruiken in Enge-

land. Informatie en aanmelding: Graafschap

College, sector Educatie & Scholing, Juliana-

plein 2, 7001 HG, Doetinchem. Telefoon (0314)

35 38 00. Contactpersoon: Maya van der Meer,

mrm@graafschapscollege.nl

Hobbyen
De hobbyclub Vorden is gevestigd in de kelder

van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te

Vorden. De groep bestaat uit 55-plussers die

graag willen hobbyen en thuis weinig of

helemaal geen ruimte en/of niet het juiste

gereedschap hebben. Dan is de Hobbyclub

Vorden de aangewezen plek om toch uw hobby

te kunnen beoefenen.  Als u hobbyen wel een

plezierige bezigheid vindt is het tevens een

mogelijkheid voor sociale contacten, bent u

ook van harte welkom.

De mogelijkheid bestaat voor een ieder om

aan zijn/haar vrije tijd invulling te geven met

een leuke bezigheid en het is er altijd erg ge-

zellig. Alleen of samen kan een hobby worden

uitgeoefend.  Er wordt gedaan aan houtbe-

werking, maar ook andere hobby's kunnen

worden uitgevoerd. We hebben een fijne ruim-

te tot onze beschikking, voorzien van goed

handgereedschap en machines. Onder andere

een cirkelzaagmachine, een lintzaagmachine,

vlakbankje etc. Ook is er begeleiding aanwezig

om u (indien u dat wenst) technisch te advi-

seren en te ondersteunen. De hobbyruimte is

geopend van september t/m april op maandag-

, woensdag- en donderdagmorgen van 09.00

tot 12.00 uur. De kosten bedragen € 1,50 per

ochtend inclusief koffie of thee. De kosten van

gebruikt materiaal zijn voor eigen rekening. 

Hebt u interesse of wilt u eerst even een kijkje

komen nemen wat er allemaal zo gemaakt wordt,

dan bent u van harte welkom. Informatie is

in te winnen bij de coördinator van Welzijn

Ouderen Vorden, mevrouw Louise van Uden,

telefoon (0575) 55 34 05, of bij Dhr J. Bobbink

(0575) 55 35 88.

Rijbewijskeuring
Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in

Vorden. Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor

een nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar

laten keuren. Belangstellenden voor de keuring

kunnen, voor de aanmelding en/of informatie,

dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar

(0575) 55 20 03. De prijs voor deze medische

keuring bedraagt € 25,-. De rijbewijskeuring is

op zaterdag19 jan 2008.

Themabuffet Sensire De Wehme
De laatste dinsdag van de maand wordt er een

buffet verzorgd aan de hand van een thema.

Gasten (buiten De Wehme) van de 'Open Tafel'

kunnen ook deelnemen. De kosten zijn €10,00

per persoon. Als u geen deelnemer van de

'Open tafel' bent, mag u ook aanschuiven. De

kosten zijn dan € 14,50 per persoon. U bent

van harte welkom. Informatie en/of aanmelden

via De Wehme, tel. (0314) 35 74 50. 

Zoek en vergelijk gehandicapten zorg
Zoek en vergelijk gehandicaptenzorg op basis

van geboden zorg, dienstverlening en huis-

vesting. U kunt ook algemene informatie over

gehandicaptenzorg bekijken. Gehandicapten-

zorg in Nederland bestaat uit verschillende

zorgtypes, zoals wonen en kortverblijf, ambu-

lant en dagactiviteiten. Het onderscheid zit

vooral in de plaats waar de zorg ontvangen

wordt.  Voor meer informatie kan men kijken

op www.kiesbeter.nl/gehandicaptenzorg.nl

Alzheimer Café Zutphen op 16 januari 
Thema: Jong dementerenden. Informatie over

dementie op jonge leeftijd en hoe daarmee

om te gaan. Iedere derde woensdag van de

maand van 19.00 tot 21.30 uur is het Alzhei-

mer Café geopend. Locatie: "De Born", Oude

Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. (06) 46 54 01 41.

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang

is gratis. Bewoners uit Vorden en omgeving

zijn ook van harte welkom.

Mantelzorgsalon op 8 januari 2008
Thema: nalatenschap en testament. Een no-

taris komt uitleg geven over nalatenschap en

testament. De middag is georganiseerd door

de VIT Oost- Gelderland, initiatiefnemer van

de mantelzorgsalon en bestemd voor alle

mantelzorgers in de gemeente Bronckhorst.

Ontvangst vanaf 13.30 uur in Partycentrum

Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo

WegWijZer Vorden
Vanaf januari 2008 is de WegWijZer geopend

op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot

10.30 uur. Bij de WegWijZer (een steunpunt

van het gemeentelijk Wmo-loket) kan men

terecht voor vragen op het gebied van wonen,

zorg en welzijn. U kunt op het steunpunt on-

der andere terecht voor het aanvragen van een

woningaanpassing, vervoersvoorzieningen en

huishoudelijke hulp. In samenwerking met

Sensire hebben wij een uitleen/inname depot

voor hulpmiddelen (rollator, rolstoel, elleboog-

krukken, toiletverhoger, toiletstoel etc). Het

kantoor van de WegWijZer kunt u vinden in

het verzorgingshuis "De Wehme". N.B. Overige

publiciteit rondom de steunpunten wordt

binnenkort opgesteld i.s.m. de gemeente.

Het zat tjokvol toen de eerste tonen door de sfeervol
versierde kerk klonken. Het publiek voelde dat dit
een ambiance was waar iets moois kon gebeuren en
zo bleek in de praktijk. 
De maandenlange voorbereiding van het koor voor
dit concert kwam helemaal tot zijn recht. Na twee
welkomstliederen waaronder ‘Kerstjubel’, gecompo-
neerd door de vader van dirigent Frank Knikkink,
liet het koor eerst enkele nieuw ingestudeerde kerst-
liederen horen. Terwijl de klokken in het ‘Nini Ada-
me’ hier en daar nog wat aarzelend klonken, kwam
de volle klankkleur van dit koor weer helemaal tot
zijn recht in het bekende lied ‘Mary’s boy child’ als
ondersteuning van bariton solist Ludo Eijkelkamp.
In een aantal Franse kerstliederen, waaronder een
liederencyclus van Willem Pijper, gaf sopraan Irma
ten Brinke daarna blijk van een geweldige stembe-
heersing. Soms klonk ze sereen zacht en op andere
momenten vulde het volume van haar stem de tota-
le ruimte van de kerk, maar steeds met een geen mo-
ment aflatende sprankelende zuiverheid. In het vro-

lijke ‘L’appel des bergers’ was het merkbaar dat Irma
ten Brinke met een opvallend gemak het wat moder-
nere repertoire beheerst. 
Even later hoorde men in het ‘Rejoice’ uit de Messi-
ah van G.F. Händel dat ook haar klassieke zangkwa-
liteiten van een hoog niveau zijn. Op de piano onder-
steunde Johannes Luijken haar daarbij op zo’n vir-
tuoze wijze, dat er een voortdurende prachtige har-
monie was tussen haar zang en het spel van Johan-
nes Luijken.
Het koor zette het tweede gedeelte van het kerstcon-
cert in met het Oosteuropese lied ‘Boh Predwitsjmi’.
Dat lied klonk in een stijl waarin het Vordens Man-
nenkoor zich in de laatste jaren op een voortreffelij-
ke manier heeft gespecialiseerd. Vervolgens zong
het koor onder leiding van Krank Knikkink een aan-
tal traditionele kerstliederen, waaronder ‘Es ist ein
Ros entsprungen’. 

De twee solisten Irma ten Brinke en Ludo Eijkel-
kamp konden daarna nog een keer hun zangtalen-
ten ten gehore brengen. Dat ze die hebben was met
name duidelijk te horen in het ‘Benedictus’ uit het
kerstoratorium van C. Saint- Saëns. Ze straalden bei-
den bij het zingen van dit lied en kwamen tot een
uitvoering waarvoor het publiek een warm en
krachtig applaus over had. Het Vordens Mannen-
koor besloot het concert met een uiterst subtiele uit-
voering van het ‘Stille nacht’ en ‘Cantique de Noël
waarbij Irma ten Brinke de solo zong.

Vordens Mannenkoor

Ontroerend Kerstconcert
Met een staande ovatie en hier en daar een
traantje wegpinkend bedankten de bezoekers
zondagmiddag voor de kerst in de Christus Ko-
ningkerk, het Vordens Mannenkoor, de solisten
de sopraan Irma ten Brinke, de eigen koorsolist
Ludo Eijkelkamp, pianist Johannes Luijken en
dirigent Frank Knikkink voor een prachtig
kerstconcert.

Er wordt die dag om 11.30 uur afgetrapt met
de eerste wedstrijd in poule A. De twee sterk-
ste teams van elke poule plaatsen zich voor de
winnaars ronde, terwijl de andere teams zon-
dagmorgen 6 januari in de verliezers ronde
zullen uitkomen. 
De loting heeft bepaald dat er zaterdagmid-
dag al een ‘heuse’ derby op het programma
staat namelijk De Hanekamp- De Stroet. Vorig

jaar werd het team van Strada Sports kampi-
oen. 
De wedstrijden op zondag 6 januari beginnen
om 10.00 uur, waarna de finale van de verlie-
zers ronde omstreeks 13.00 uur gespeeld zal
worden. Het enige verschil is dat er in de win-
naars ronde met een kruisfinale zal worden
gespeeld, terwijl de nummers één in de ver-
liezers poule zich direct voor de finale plaat-
sen. De alles beslissende finale zal die dag
omstreeks 17.00 uur plaats vinden Het be-
stuur van Velocitas is de sponsors en de vrij-
willigers zeer erkentelijk voor de medewer-
king. Zonder hen zou er geen zaalvoetbaltoer-
nooi gehouden kunnen worden. Voor verdere
inlichtingen kan men bellen met Jeroen Tijs-
sen (06) 50 97 13 92.

Velocitas zaalvoetbaltoernooi
De zaalvoetbalclub Velocitas organiseert
in het eerste weekend van januari in
sporthal ’t Jebbink een zaalvoetbaltoer-
nooi om het kampioenschap van Vorden.
Zaterdag 5 januari treden 16 teams in het
strijdperk die over vier poules met vier
ploegen worden verdeeld.

Rijvereniging en Ponyclub De Graafschap
Dit weekend waren er diverse amazones van
de Rijver en Ponyclub de Graafschap actief op
de wedstrijden. Hierbij waren twee pony ama-
zones die, vanwege de overstap naar de paar-
den, hun laatste pony wedstrijd hebben gere-
den. Dit zijn Anke Woerts met Tamara, ze be-
haalde in Lochem een 1e prijs in de Z2 dres-
suur met 211 punten. Omdat 204 punten het
minimum is voor een winstpunt   heeft ze
een heel hoge score behaald. Dianne Smalle-

goor met Nico reed in Almelo ook haar laat-
ste pony wedstrijd, Dianne reed 2 proeven in
de L1 dressuur met als gevolg een 1e en een
2e prijs met resp. 197 en 190 punten. Aange-
zien 180 pnt. het minimum voor een winst
punt is, heeft ook zij heel hoog gescoord. Een
mooie afsluiting voor deze twee dames.
Lisette Bijenhof is op 20 december met haar
paard Rolexus naar Dalerveen geweest en
wist daar beslag te leggen op de 1e prijs in de
M1 dressuur met 195 punten.

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



www.plus.nl

01/08 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. *Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 16 jaar.

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

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

Nieuws van PLUS Eland

weekendpakkers
Weekendvoordeel Geldig van donderdag 3 t/m zaterdag 5 januari 2008

Verse rookworsten
3 stuks

Vleesribben
Kilo

Voordeelverpakking
8 stuks à 100 gram
NORMAAL 5.59

PLUS 
Slavinken

500 gram

Sperziebonen

3.49
8 stuks

0.99

PLUS
Stamppotten
Andijvie, zuurkool, hutspot of boerenkool 
Uit de koeling
Bak 1000 gram
NORMAAL 4.69

3.99

PLUS
Biefstuk tartaartjes
Schaal ca. 500 gram
NORMAAL 4.49

2.99
500 gram

PLUS
Goudse jonge kaas
Kilostuk
NORMAAL 6.99

4.99
kilo

PLUS
Mineraalwater
3 pakken à 1500 ml
NORMAAL 1.08

0.79
3 pakken

PLUS
Pannenkoekmix
Naturel of meergranen
2 pakken à 400 gram naar keuze
NORMAAL 1.18-1.26

0.99
2 pakken

Lays
Chips
Diverse smaken
3 zakken à 200 gram naar keuze
ELDERS 2.40

1.99
3 zakken

Ariel
Wasmiddel
Diverse varianten
Doos 30 stuks of 1350-1545 gram 
of flacon 1350-1500 ml
2 stuks naar keuze
ELDERS 11.98-12.18

7.99
2 stuks

Aviko
Flavourites of fridéale
Diverse soorten
Uit de diepvries
2 zakken à 610-750 gram naar keuze
ELDERS 3.78-4.18

2.99
2 zakken

1.984.50



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

Daarna volgde, in een volgepakte gro-
te zaal, de kerst viering, met als titel:
"Een gevleugeld bericht". In deze vie-
ring speelden engelen en machtheb-
bers de hoofdrol. Ondertussen hadden
de leden van de activiteitencommissie
buiten niet stilgezeten. Met behulp
van Matti Bakker verrees op de par-
keerplaats vóór het Ludgerusgebouw
een aantal overdekte kramen en een
grote kerststal. Toen dan ook na de
kerstviering de deuren naar buiten
openzwaaiden konden veel kinderen
hun ogen bijna niet geloven, zoveel in-
drukken kwamen op hen af. Vuurkor-
ven met knappend houtvuur, de geur

van erwtensoup, knakworst, amandel-
staaf, chocomel en glühwein en de
prachtige levende kerststal met Jozef,
Maria, herders en een paar echte ezels,
waarvan één nog maar een paar
maanden oud. Ook zagen ze hun ei-
gengemaakte spulletjes in de markt-
kramen liggen: brooddeegkerstfiguur-
tjes, geoliede raamhangers, lantaarnt-
jes, kerstballen, papiermachhé kralen,
waxinelichtjes in beschilderde glazen
potten, kerststerren, gevlochten
Noordse harten, waxinelichtjes op
karton met plakfiguurtjes en nog veel
meer. Alles werd verkocht ten bate van
"War Child".

De kraampjes werden bemand door
leerlingen uit groep 7/8. Deze kinde-
ren hadden ook nog een stand met
zelfgemaakte kerstkaarten ten bate
van "Plan"en "Wereldkinderen". Als
klap op de vuurpijl kwam ook nog
Zwennie Langwerden, "in het goud",
het kerstverhaal voorlezen aan de
kleinsten. Met de duim in de mond za-
ten zij geboeid te luisteren. Zo rond
vier uur trokken de meeste ouders,
opa's en oma's en de kinderen weer
naar huis. Het was een mooie opmaat
voor het échte kerstfeest geweest. De
totaalopbrengst is nog niet bekend,
maar de spullen van de kinderen le-
verden in ieder geval al zo'n kleine 240
Euro op. Het was voor de eerste keer
dat De Garve het kerstfeest in dit "for-
mat" had gegoten en dat zal zeker niet
de laatste keer zijn.

"War child" blij met actie leerlingen
van de Garve
Ook geld voor "Plan" en "Wereldkinderen"

Het was donderdagmiddag 20 december een hele drukte ín en vóór het
Ludgerusgebouw in Vierakker. Vóórdat de kerstviering begon werd het
publiek opgewarmd door een aantal muzikale leden van Jubal. Zij speel-
den bekende kerstliederen.

Veel mensen willen graag Engels leren
spreken, toegespitst op de praktijk;
daarvoor moet wel eerst de nodige
basis worden gelegd (als deze niet
aanwezig is); aldus de gedreven en er-
varen lerares uit Bredevoort. In princi-
pe kan iedereen die Engels wil leren,
deelnemen aan de cursus 'Engels voor
volwassenen', afhankelijk van het ni-
veau en voorkeur van de cursist, wordt
er voor een passende instroomgroep
gekozen. De 4 jarige basiscursus om-
vat vier delen. Deze wordt momenteel

gegeven in Vorden, Hengelo en Keijen-
borg. In Vorden zijn twee groepen, te
weten een beginnersgroep, en een ge-
vorderde groep (derde jaars), daar-
naast bevindt zich in Keijenborg een
ver gevorderde groep (vierde jaars). In
principe is het mogelijk in al deze
groepen in te stromen; afhankelijk
van het niveau en wens van de cursist.

Na de vier delen/cursus jaren, welke
de basiscursist omvat, kunnen mensen
naar de conversatie-groep/training.
Voor de conversatie training wordt
een onderwerp gekozen wat alle cur-
sisten aanspreekt, momenteel is daar-
voor 'De geschiedenis van Nederland'
het onderwerp. Voor dit conversatie
onderwijs kunnen ook cursisten ge-
plaatst worden die elders een gelijk-
waardige opleiding hebben genoten.
Voor inlichtingen, tel. (0543) 45 14 76.

Gespreksgroep Engels
Voor gevorderden heeft T. Rots-
Beusink uit Bredevoort in het ver-
lengde van de bestaande 4-jarige
opleiding, een nieuwe conversatie
cursus Engels opgezet. De cursus
heeft de vorm van een Engelstalige
gespreksgroep/conversatie training
en start in januari 2008.

Het is in feite zelfdiscipline, U moet er
achter staan. Inmiddels is EGA uitge-
groeid tot de grootste slankheidclub
in Nederland, met tussen de 30.000 en
35.000 cursisten per jaar. U heeft ook
goede voornemens voor 2008, u wilt
gezond leven, er beter uitzien en meer
zelfvertrouwen krijgen? 

Niet uitstellen, nu beginnen, dat bete-
kent straks met de zomerkleding een
paar maten minder, denk niet volgen-
de week maandag begin ik, maar hak
de knoop door en begin nu.. Met de
EGA eetwijzer leert u hoe u op een
gezonde manier, uw eetwijze kunt
aanpassen, Gewoon normaal eten en

geen liflafjes, shakes en repen, maar
met gewoon gezonde voeding. Elke
week komen we bij elkaar, ook in uw
regio, eerst wegen en.…. er wordt nooit
verteld wat iemand weegt, wel hoeveel
je bent afgevallen. Maak het uzelf niet
te moeilijk, bij EGA leert u met een ge-
zonde eetwijze uw overtollige kilo's
kwijt te raken. Elke week wordt er een
onderwerp en de vragen die er zijn be-
handeld. De EGA afslank en begelei-
dingsclub is niet alleen voor vrouwen,
maar ook voor mannen.

Hier in de regio kunt u terecht bij de
volgende cursusplaatsen: Wichmond:
maandagochtend, maandagavond,
dinsdagavond. 't Eekloh, B. v.d. Heij-
denlaan 19 tel. 801 Warnsveld/Zut-
phen: maandagmiddag "de Spil" Ge-
meentehuis Rijksstraatweg 65. zie ook
www.egawichmond.nl 

Voor inlichtingen en informatie kan
men bellen met Paula Sanders, tel.
(0575) 44 18 01.

Gezond en slank in 2008
Annie Disseldorp directeur van
EGA, heeft haar 27 jaar ervaring ge-
stopt in een boekwerk, genaamd
appeltje-eitje. Die naam verwijst
niet alleen naar eten: afvallen en
op gewicht blijven is niet moeilijk,
u kunt het zelf, een appeltje eitje.
Maar u moet wel willen.

Killer and the Coolcats. De nieuwe
Rock and roll sensatie op het podium.

Rock and Roll a la Jerry Lee Lewis. Van
Elvis Presley tot Fats Domino, van

Chuck Berry tot Brian Setzer. Killer
and the Coolcats geven een daverende
Rock and Roll-show die je moet heb-
ben gezien.

Killer and the Coolcats bij de Bierkaai

Deze band zal op zaterdag 5 januari 2008  bij de Bierkaai een optreden ver-
zorgen. Aanvang 21.00 uur.

Het terrein is geopend van 10.00 uur
tot 16.00 uur. Het snoeihout mag

maximaal 10 cm dik zijn. Stobben wor-
den niet toegelaten. Er wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd. 

Het terrein is ook geopend op Zater-
dag 2 februari en Zaterdag 3 maart.

Zaterdag 5 januari 2008

Paasvuur terrein open
Stichting CCK opent het Paasvuur-
terrein aan de Bergkappeweg voor
het brengen van snoeihout op za-
terdag 5 januari.

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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

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

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

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

• Kaartclub ’s maandagmiddag en
bingo woensdagmiddag in Dorps-
centrum.

JANUARI
2 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
3 Klootschietgroep Vordense Pan
8 NBvPV van Nu nieuwjaarsmiddag

in Dorpscentrum
9 Lindese Vrouwengroep Nieuw-

jaarsbegroeting en jaarvergade-
ring

9 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

9 EHBO Vorden herhalingslessen
10 Klootschietgroep Vordense Pan
16 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
17 Klootschietgroep Vordense Pan
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
24 Klootschietgroep Vordense Pan
24 PCOB-jaarvergadering in het Stam-

pertje, jaarverslag, reisverslag en
koffietafel in Dorpscentrum

30 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

30 EHBO herhalingslessen
31 Klootschietgroep Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
3/12 t/m 14/1 
Tentoonstelling schilderijen, Galerij
Amare, Komvonderlaan

T/m 9/2 
Beeldende kunst "Fantastisch" in de Bi-
bliotheek Vorden

T/m 10/1 
"Net even anders", in galerie Agnes
Raben, Nieuwstad 20
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Bekveld in het licht werd gehouden op
22 en 23 december 2007. De familie
Janssen van Kinderboerderij Feltsigt
voegde er dit jaar voor het eerst een
veelzijdig kerstevenement aan toe: een
overdekte, verwarmde kerstmarkt in
een tent van rond de 150 m2. De vries-
kou, de ijsbanen in de omgeving wa-
ren open, zorgde voor schaatsplezier
maar toch vonden vele belangstellen-
den de weg naar Bekveld. De stand-
houders, bloemstukken en woonac-
cessoires, vilt, kaarsen en kaarten,
houten speelgoed, de mandenmaker,
broodjes van Vleesboerderij Garritsen,
zondag uitgebreid met de pudding

proeverij van ’t Rieffel en de wijnproe-
verij -bieten-, gerste- en glühwein- van
wijnboerderij Bruil, waren tevreden
over het aantal bezoekers. De sfeer was
prima en de mensen waren enthou-
siast.
De kerstloop was een wandeling van
ongeveer 2 km. en werd bewegwijzerd
door vlaggen en vuurkorven: altijd het
vuur, het licht, volgen. De organisatie
kreeg leuke reacties op de verdwaalde
cowboy die in het bos bij een kamp-
vuur op zijn gitaar speelde en een lied
zong. Ook de kistjeskjell, de marskra-
mer, schonk een borreltje en vond een
luisterend oor voor zijn verhalen,

maar nodigde ook de mensen uit een
mop te vertellen. De schrik zat er in,
toen de drummer midden op het
land, in het donker gezeten, ineens op
de trommels sloeg. Gelukkig waren er
daarna de herders, wijzen en schapen
bij het kampvuur. Eenmaal bij Feltsigt
in de stal met ezel, geit en schaap,
wachtten Maria en Jozef op de gasten.
De kinderkerstroute werd op het ter-
rein van de kinderboerderij gelopen.
Met lampionnen in de hand gingen de
kinderen op pad, eerst langs de konij-
nen en daarna langt het kerstparadijs
met veel lichtjes. Op het verlichte pad
stond de saloon met pony en de cow-
boy deelde snoepjes uit. Verder de
lampjes volgend, kwamen ook de kin-
deren bij de herders en wijzen en de
kerststal. Een succesvol evenement, al-
dus de familie Janssen, dat volgend
jaar zeker een vervolg krijgt.

Bekveld in het Licht

Zeker 300 mensen kwamen naar de tiende editie van Bekveld in het Licht
om te genieten van een prachtige wandeling, die vele verrassende extra’s
bood. De Kerstmarkt werd voor de eerste keer georganiseerde bij kinder-
boerderij Feltsigt. De wandeling door Bekveld en voor de kinderen een
speciale kinderroute over het terrein, werden vanuit Feltsigt uitgezet.

De levende kerststal bij kinderboerderij Feltsigt bestond uit Maria, Josef, herders en wijzen.

De jassen werden uitgereikt door vesti-
gingsleider Marco Bos. Thea Lusink,
jeugdvoorzitter van Pax, was erg blij
met deze bijzondere geste van de
sponsor en overhandigde Marco Bos

een mooi boeket bloemen. Boschland
Accountants & Adviseurs is gevestigd
aan de Raadhuisstraat 21 in Hengelo
Gld. Tel. (0575) 46 13 91.

Boschland Accountants 
& Adviseurs gulle sponsor

De jeugdleiders van voetbalvereniging Pax hebben prachtige jassen ge-
kregen. Vorige week werden maar liefst zeventig jassen geschonken door
Boschland Accountants & Adviseurs in Hengelo Gld.

Marco Bos, vestigingsleider van Boschland Accountants & Adviseurs in Hengelo Gld, over-
handigd de eerste jas aan Pax-jeugdvoorzitter Thea Lusink.

De relaties van Enzerink BV kregen
een brief voor de prettige samenwer-
king gedurende het afgelopen jaar. In
die brief werd vermeld dat het bedrijf
had besloten om een bedrag beschik-
baar te stellen voor een goed doel.
Voor dit jaar is de keuze gevallen op de
EHBO Hengelo Gld. Richard Enzerink:
“Normaal krijgen relaties een kerstge-
schenk van ons. Dit jaar wordt voor de
eerste keer hier van afgeweken. Wij
zijn hoofdzakelijk een regionaal be-
drijf en veel medewerkers komen uit
Bronckhorst. Daarom hebben we ook
gekozen voor een regionale instantie”,
legt Enzerink uit. 

Enzerink BV in het buitengebied van
Hengelo, is gevestigd aan de Varsselse-
weg. Het bedrijf heeft vijftig medewer-
kers in dienst. Daarnaast worden re-
gelmatig extra mensen ingehuurd
voor diverse werkzaamheden. De be-

drijfsvoering wordt gedaan door de
broers Richard en Herbert Enzerink.
Enzerink BV voert totale werkzaamhe-
den uit op gebied van grondwerken,
straatwerken, sloopwerken en asbest-
sanering. Om deze werkzaamheden te
kunnen doen beschikt het bedrijf over
een uitgebreid machinepark. Door de
vele jaren ervaring is er veel mogelijk
om compleet het grondwerk en straat-
werk tot in de puntjes uit te voeren.
Ook het sloopwerk, zowel renovatie
als het totale sloopwerk van bedrijfs-
panden en gebouwen, is bij Enzerink
in vertrouwde handen. Verder wordt
door het bedrijf asbest veilig verwij-
derd. Tegenwoordig worden daar veel
eisen aan gesteld. Het Hengelose be-
drijf is hiervoor KOMO-gecertificeerd. 

Enzerink BV is gevestigd aan de Vars-
selseweg 9 in Hengelo Gld. Tel. (0575)
46 74 74.

AED-trainer en brancards

Kerstgeschenk van Enzerink BV
voor EHBO Hengelo

De EHBO Hengelo heeft twee brancards en een Automatische Externe
Defibrillatortrainer gekregen van het Hengelose bedrijf Enzerink BV.
Mede-directeur Richard Enzerink overhandigde het materiaal aan Alfons
Hoebink, voorzitter van de Hengelose EHBO-afdeling. “Dit is een prachtig
kerstgeschenk waar we heel blij mee zijn”, liet Hoebink weten.

Richard Enzerink (midden) geflankeerd door de EHBO-ers Jan Bloemendaal (links) en Alfons Hoebink.

De nalatenschap omvat alles wat ie-
mand aan schulden en bezit achter-
laat na zijn overlijden. 

Volgens de regels van het nieuwe erf-
recht, die gelden sinds 1 januari 2003,
erft de langstlevende echtgenoot of ge-
registreerde partner automatisch alles. 

De kinderen kunnen pas aanspraak
maken op hun erfdeel na overlijden
van de langstlevende echtgenoot of

partner. Wilt u een andere verdeling
van uw nalatenschap dan de wet voor-
stelt, dan kunt u dat beschrijven in
een testament of wilsbeschikking,
vastgelegd door de notaris in een nota-
riële akte. Tijdens deze middag krijgt
u te horen wat u allemaal kan regelen
en hoe dit in zijn werk gaat. 

Natuurlijk kunt u al uw vragen over
dit onderwerp stellen. Iedereen die be-
langstelling heeft voor dit onderwerp
is welkom. De bijeenkomst begint om
13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00
uur. De toegang is gratis en voor de be-
zoekers staat de koffie en thee klaar!

De mantelzorgsalon is gevestigd in
Partycentrum Langeler aan de Spal-
straat 5 in Hengelo Gld. 

Voor meer informatie, bel met de VIT
Oost-Gelderland (0573) 43 84 00 of kijk
op www.vitoostgelderland.nl

Informatiemiddag over 
nalatenschap en testament
In de mantelzorgsalon Bronck-
horst wordt op dinsdag 8 januari
2008 een informatiemiddag gehou-
den over nalatenschap en testa-
ment. De mantelzorgsalon is geves-
tigd in Partycentrum Langeler in
Hengelo Gld. Een notaris van nota-
riskantoor Van Weeghel, Doppen-
berg en Kamps Notarissen uit Doe-
tinchem komt uitleg geven over na-
latenschap en testament.



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

De makers van de in totaal 75 minuten
durende film zijn Klaas Jansma en Pie-
ter Wolswijk. Jansma is als GZ-psycho-
loog verbonden aan verpleeghuis Den
Ooiman in Doetinchem en is onder
meer actief in de Landelijke Stuur-
groep Jong-dementerenden. Pieter
Wolswijk is ouderenpsycholoog en
freelance filmmaker. De productie van
de film is mede een initiatief van de In-
tercollegiale Toetsingsgroep Oude-
renpsychologen Regio Arnhem. 
Fronto-temporale dementie begint
meestal vóór het 65ste jaar en is bij die
groep na de ziekte van Alzheimer de
meest voorkomende vorm van demen-
tie. Bij de eerste klachten wordt zelden
aan deze vorm van dementie gedacht,
waardoor patiënten en familie vaak
onnodig lang in onzekerheid blijven.
Met de film Ontregeld willen de initia-
tiefnemers FTD bij een breed publiek
onder de aandacht brengen. Daarnaast
hopen zij dat artsen en andere hulp-
verleners door deze film de ziekte nog
eerder zullen herkennen. 
De film is een drieluik. Het eerste deel
van 19 minuten, getiteld Leven met
FTD, gaat over Henk Siefers (53). Deze
man had een hoge functie bij Rijkswa-
terstaat maar hij ging verkeerde beslis-
singen nemen en er dreigde ontslag.
Zijn vrouw Cynthia dacht eerst aan hu-
welijksproblemen of aan een alcohol-
probleem, totdat duidelijk werd dat er
sprake was van FTD. Siefers kan zelf
nauwelijks meer praten. Daarom ver-
telt zijn vrouw wat er allemaal is ge-
beurd. Met hulp van een thuiszorgbu-
reau en dagbehandeling lukt het haar

om haar man nog thuis te houden. Dit
wil ze zo lang mogelijk volhouden. Het
tweede deel van 24 minuten heeft als
titel Het ritme van Rein. Rein Mouw
(49) kan vertellen hóe zijn gedrag is ver-
anderd, maar waaróm hij zo doet weet
hij niet. Hij denkt dan ook dat hij weer
zal genezen. Zijn vrouw Sonja heeft
haar baan opgezegd en zorgt nu voor
hem; haar eigen leven komt op de
tweede plaats. Dochter Jolien reageer-
de als puber fel op haar veranderende
vader maar sinds ze zelfstandig woont
kan ze beter afstand nemen en denkt
ze milder over hem. 
Prima Donna is de titel van het derde
deel, dat 31 minuten duurt. Agnes van
Middelaar (57) heeft semantische de-
mentie, een variant van FTD waarbij
men de betekenis van woorden en ob-
jecten geleidelijk kwijtraakt. Maar dat
niet alleen: ze kan zich niet meer inle-
ven in een ander, ze ontwikkelt typi-
sche rituelen en dwangmatig, soms
kinderlijk gedrag. Zelf blijft ze optimis-
tisch, maar voor haar man Piet is het
zwaar, net als voor haar familie. Ver-
pleeghuis Den Ooiman heeft voor haar
een dagbehandelings-programma ge-
maakt waar ze zich prettig bij voelt. 
Het Alzheimer Café wordt gehouden
in Het Borghuis in het centrum van
Doetinchem. Het Alzheimer Café is
een regionaal maandelijks trefpunt
bedoeld voor mensen die zelf aan een
vorm van dementie lijden, hun part-
ners, familieleden, vrienden en hulp-
verleners en alle andere belangstellen-
den. Het wordt elke tweede dinsdag
van de maand tussen 19.30 en 21.30
uur gehouden in Het Borghuis. De toe-
gang is gratis. Het Alzheimer Café
heeft als werkgebied de gemeenten
Doetinchem, Montferland, Oude IJs-
selstreek, Bronckhorst en Doesburg.
De afdeling Doetinchem en omstre-
ken van Alzheimer Nederland is nog
op zoek naar personen die een be-
stuursfunctie zouden willen vervullen
of zich als vrijwilliger op enige andere
wijze voor mensen met dementie
willen inzetten. Belangstellenden
kunnen contact opnemen via tel. (06)
20 41 26 65 of email 
doetinchem@alzheimer-nederland.nl

Alzheimer Café draait film over
dementie op jonge leeftijd
Het Alzheimer Café voor Doetin-
chem en omstreken draait op dins-
dagavond 8 januari in Het Borg-
huis een gedeelte van de film Ont-
regeld, die over dementie op jonge
leeftijd gaat. Door fronto-tempora-
le dementie (FTD) veranderen het
gedrag en het gevoelsleven van de
betrokkenen. Aan de hand van drie
voorbeelden laat de film Ontregeld
zien hoe het leven van FTD-patiën-
ten ingrijpend is gewijzigd en wel-
ke gevolgen dat heeft voor de men-
sen om hen heen.

De samenzang wordt begeleid op het
orgel door Cees van Dusseldorp. De
heer H.G.Dijkman houdt de Kerstme-
ditatie naar aanleiding van de tekst
"Zijt gij het die komen zou, of hebben
we een ander te verwachten?" Dit is
uitgesproken door Johannes de Doper
in de gevangenis, ook temidden van
moeilijke omstandigeheden. De inlei-
der stelt de vraag: "Worden wij nog
warm van het Kerstfeest?"of denken
we alleen aan de gezellige sfeer met
lekker eten? Alleen de herders hebben
de boodschap goed gehoord; de heer-
lijkheid des Heeren omstraalde hen. 

Ook is het belangrijk dat we Advent na
de Kerst vieren met de verwachting op
de Wederkomst van de Heer. Als wij
kunnen zeggen  "Here kom spoedig",
dan is het pas echt Kerstfeest. Na de
pauze met tractatie volgt een prachtig
Kerstverhaal getiteld "Kerstfeest van
Opa Berends",op een goede manier
voorgedragen door Maaike Saaltink.
Deze kerstbijeenkomst werd besloten
met het zingen van "Ere zij God". 

De voorzitter dankt aan het eind van
deze bijeenkomst de verschillende
personen die aan het welslagen hier-
van hebben meegewerkt. Hij wenst
mevr.Saaltink die naar Arnhem ver-
trekt een goede toekomst toe. Ook
wijst hij nog op de Jaarvergadering op
24 januari 2008 met broodmaaltijd;
hiervoor opgeven bij de bestuursleden
Rozeboom en Brummelman (tel.
552565 en 551701). 

De Jubileumbijeenkomst zal wworden
gehouden op 28 februari 2008 in de
grote Zaal van het Dorpscentrum.

PCOB Vorden viert sfeervolle
Kerstbijeenkomst
Voorzitter Fred Midden kan een
geheel gevudl Stampertje met aan-
wezigen welkom heten. Hij roept
de aanwezigen op als pelgrims
mee te gaan op pelgrimstocht naar
Bethlehem. Hierna wordt door de
dames Bosman, Saaltink en Wul-
link samengestelde Kerstliturgie
afgehandeld, met het zingen van
liederen, lezingen van Advents-en
Kerstevangelie en gedichten.

De ondergrond was door de vorst rede-
lijk hard, waardoor er zeer hard gere-
den werd. Uiteindelijk reden Lars
Boom en Erwin Vervecken samen weg. 
In de eindsprint was het Lars Boom
die van kop af nipt als eerst over de
meet kwam. Thijs Al werd hier derde.
Thijs van Amerongen behaalde een

zeer verdienstelijke tiende plaats tus-
sen de "grote" jongens. In de andere ca-
tegorien reden ook verschillende ren-
ners van RTV mee. 
Bij de nieuwelingen behaalde Joost Be-
rendsen 26e plaats. Bij de amateurs
werd Martin Weijers 21e en bij de mas-
ters behaalde Peter Makkink een 17e

en Rudi Peters een 25e plek. Op zater-
dag werd op het zelfde parcours ook
een GOW cross verreden. Hier stonden
ook weer veel renners van RTV Vierak-
ker Wichmond aan het vertrek.  
Bij de masters werd Peter Makkink 8e,
Rudi Peters 16e, Hans Reintjes 18e,
Garjo Kamphuis 21e, Bert Kromkamp
24e en Frans de Wit 28e. Bij de Elite
werd Richard Sleumer 6e en Martin
Weijers bij de amateurs 11e. Junior Je-
roen Borgonjen werd in zijn categorie
6e en Joost Berendsen bij de nieuwe-
lingen 8e.

Thijs van Amerongen 10e tussen
de Elite in Zeddam
Afgelopen zondag werd in Zeddam een internationale cyclocross verre-
den. Aan het vertrek stonden toppers zoals Wereld kampioen Erwin Ver-
vecken, Nationaal kampioen Lars Boom, Richard Groenendaal, Thijs Al.
Aangezien het een gecombineerde Elite/Beloften wedstrijd was, moest be-
lofte Thijs van Amerongen zich meten met deze toppers.

Grote Hoenders:
Modern Engels Vechthoen: H.van
Heerde 5xZG,3xG

Dwerghoenders:
Oud Engels Vechtkriel: H. van Heerde
1xF; Modern Engels Vechtkriel: H. van
Heerde 1xF, 3xZG

Konijnen:
Groot Lotharinger: H. Borgman-Beren-
pas 1xF, 2xZG, 1xG; Franse Hangoor: R.
Bruinsma 3xZG, Bram Bruinsma 1xG;
Wener: H. Nijenhuis 1xF, 1xZG, 2xG;
Gele van Bourgondië: W. Boersma 4xF;
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xF, 1xZG; Nederlandse Hangoor
Dwerg: Lorain Horstman 1xG, Devin
Horstman 1xG; Kleurdwerg: H. Gub-
bels 2xZG

P.K.V. Nieuws
GELDERLANDSHOW BEMMEL

De St. Joannesschool wilde voor de ac-
tie ‘Sterren voor Sterren’ van Radio en
TV Gelderland graag haar aandeel le-
veren: er is veel geld nodig voor de
bouw van een Ronald McDonald Huis,
gebouwd bovenop de nieuwbouw van
Groot Klimmendaal en de realisatie
van een therapeutische theaterzaal in
het nieuwe gebouw in Arnhem. Vele
bedrijven, scholen, verenigingen en
particulieren in Gelderland werden
opgeroepen ommee te doen aan ‘Ster-
ren voor Sterren’.
Het doel van de bijzondere Kerstnacht
in de St. Joannesschool was dan ook
om zoveel mogelijk geld bijeen te
brengen voor bovengenoemde Ronald
McDonald Huis en de theaterzaal.
Daarnaast wil de school een klein deel
gebruiken om nieuwe sportshirts met
opdruk aan te schaffen. Een draaiboek

werd opgesteld, met geldwervende ac-
tiviteiten vooraf en activiteiten voor
de kinderen in de avond en nacht op
school. De leerlingen werden gespon-
sord door familie en kennissen, per
uur dat ze op school aanwezig waren
en wakker bleven of voor een vast be-
drag. Meester Jo Weijers opende de
Kerstnacht in het bijzijn van ouders en
kinderen. De vlag werd gehesen en het
‘Sterren voor Sterren’-lied werd gezon-
gen. Daarna werd de kerstviering ge-
houden met aansluitend de gezamen-
lijke avond op de speelplaats met ou-
ders, familie, buurt en sponsoren. Er
werd gezongen, warme erwtensoep,
koffie, thee, chocomelk en limonade
werd verkocht en met het Kerstrad
van Avontuur werd veel geld opge-
haald, maar werden prachtige prijzen
gewonnen.

Leerlingen van groep 3 t/m 8, juffen,
meesters en ouders van de activitei-
tencommissie bleven achter op school.
Steenderen was donker en het vroor
behoorlijk, maar binnen was het
warm en gezellig. Een drietal activitei-
ten werd in drie groepen gedaan:
Knutselen, Relaxen –kleuren, film kij-
ken of verhaal luisteren en een Ster-
rentocht (buiten). Steeds tussen het
wisselen van de activiteiten in zongen
de kinderen kerstliedjes, ze aten en
dronken en volgden aerobicles. Na het
ontbijt werden de spullen gepakt en
klaargelegd om mee te nemen naar
huis.
Met het strijken van de vlag en het zin-
gen van het lied werd de Kerstnacht
gezamenlijk afgesloten en begon om
6.30 uur de kerstvakantie.

Alle kinderen bleven wakker en straal-
den als sterren onder de sterren-
hemel, een fantastische prestatie! 
De totale opbrengst van de actie
mocht er zijn: 2400 euro.

Kerstnacht St. Joannesschool in Steenderen

Leerlingen, juffen en meesters bleven
de hele nacht wakker

Het is gelukt! De kinderen, leerkrachten en een aantal ouders van basis-
school St. Joannes in Steenderen bleven een nacht wakker op school, een
‘KERSTNACHT’. Donderdagavond 20 december 2007 begon de marathon
om 18.30 uur en deze eindigde vrijdagochtend 21 december 06.30 uur.

Een van de activiteiten tijdens de Kerstnacht van de St. Joannesschool in Steenderen, was het gezamenlijk zingen van kerstliedjes.

Olburgen is in de Middeleeuwen gro-
tendeels in handen van drie groot-
grondbezitters. Pas na 1800 komt het
land geleidelijk in handen van de boe-
ren. Deze spreiding van het grondbe-
zit loopt als een rode draad door het
boek en hangt nauw samen met de ge-
schiedenis van de huizen en de bewo-
ners. Vóór 1800 is Olburgen een uiter-
waardengebied met uitsluitend boe-
ren en daghuurders. Pas na de bouw
van de kerk komen er mensen wonen
met ambachtelijke beroepen en ont-

staat de dorpskern. Dit alles, aange-
vuld met informatie over personen en
gezinnen, wordt in het boek uitvoerig
beschreven door Anton Metz; de uitga-
ve wordt verzorgd door de Oostgelder-
se Stichting voor Genealogie en Boer-
derijonderzoek. Bij vóórinschrijven
bent u zeker van uw boek(en) en we-
ten wij hoeveel wij er moeten laten
drukken. Daarom verzoeken wij geïn-
teresseerden hun boek(en) vóór 25 ja-
nuari 2008, met vermelding van volle-
dige naam, adres en telefoonnr., te be-

stellen bij: J.C. Klompenhouwer, Het
Wekenstroo 4, 7231 ND Warnsveld, tel.
0575-521569 e-mail J.Klompenhou-
wer@chello.nl

Het boek "Olburgen, land, huizen en
bewoners", wordt gepresenteerd op za-
terdag 8 maart 2008 om 14.00 uur in
zaal Kraantje Lek te Olburgen. U bent
daarbij van harte welkom. 

U wordt verzocht de bestelde boeken
op deze middag af te halen en ter
plaatse contant te betalen. Bij toezen-
den zullen verzendkosten in rekening
worden gebracht.

Boek Olburgen
Het aangekondigde boek over de bewoningsgeschiedenis van Olburgen
wordt zaterdag 8 maart a.s. gepresenteerd.
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

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

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Voormalig Overgangsconsulente, nu voor alle vrouwen
José la Croix

Verpleegkundig Vrouwenconsulente
Orthomoleculair therapeute

Erkend lid MBOG
Veelal vergoeding Zorgverzekeraar

Toverstraat 7
7223 LN Baak

tel. 0575-560 381
www.vrouwenconsulente.blogspot.com

Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden 

Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221 
www.unico.cc

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

U kunt zich nog opgeven voor de 

BASISCURSUS MOTORKETTINGZAAG

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

v.o.f.

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

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

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

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

NOOIT MEER ZONDER STROOM
Tijdelijke of permanente noodstroominstallaties
Automatische of handmatige omschakeling
Van 10 kVA tot 500 kVA of meer

Compleet verzorgd en geïnstalleerd

Leveren en installeren van UPS systemen
Verhuur van aggregaten en mobiele verlichtingsets

Hengelo Gld.  0575-460033 / 06-10630030
www.knoltech.nl

B E Z E T

Tuurlijk schat, 
ik vind het 

ook heel mooi, 
maar twaalf 

keer per dag?

www.ryans.nl

Rijksweg 85, tel. 0314 383302

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

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

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

Bronckhorst

De PvdA Bronckhorst

wenst u een Sterk

en Sociaal 2008.
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http://www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

extra b i j lage contact

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

2 0 0 7

IN DEZE KRANT: 

i vertelt ons dat liefde heilig is

IN DEZE KRANT: 

is vertelt ons dat liefde heilig is

Dinsdag 25 september 2007

69e jaargang no. 29

Een beslissing die niet over één nacht

ijs is gegaan en die is uitgemond in

het ‘Klussenbedrijf Theo Schotsman’

(timmeren, schilderen en tegelwerk-

zaamheden) met op dit moment drie

man personeel, ( Hans Stokkink, Hen-

ri Langwerden en Laurens Bleumink).

Het werkzame leven van Theo Schots-

man begon, nadat hij aan de LTS in Lo-

chem was geslaagd voor het diploma

timmeren. 

Altijd timmerman willen worden?

eet ik eigenlijk niet, dat

aald Daar

Toch was het niet altijd timmeren wat

bij Theo de klok sloeg. Zegt hij: ‘Wel

heb ik eerst een paar jaar als timmer-

man bij Groot Roessink gewerkt, daar-

na jaren als onderhoudsmonteur bij

de zuivelfabriek en vervolgens bij Ba-

rendsen B.V. (Doe- het- zelf) in de win-

kel gewerkt. Op gegeven moment be-

gon ik het (vrije) buitenleven te mis-

sen. Ik kreeg de kriebels, ik wilde tus-

sen ‘de muren’ weg. Toen besloten

Gerdien en ik een klussenbedrijf te be-

ginnen’, zo zegt Theo Schotsman. Ger-

dien, afkomstig uit Varssel doorliep

met goed gevolg de Mavo in Doetin-

chem en de huishoudschool in Vor-

’Onderwijl ik jaren bij

i de winkel

heb ik ondermeer ook het diploma be-

drijfsleidster behaald. Toen Theo liet

merken dat hij graag voor zich zelf

wilde beginnen, stond ik er voor hon-

derd procent achter. Ik zag het direct

zitten, Theo kluste al overal en kende

hier veel mensen en kon gelijk aan de

slag’, zo zegt Gerdien die vanaf het be-

gin de administratie voor het bedrijf

ging verzorgen. Theo: ‘We begonnen

op een gunstig tijdstip, de economie

begon juist wat aan te trekken. Mijn

eerste opdracht was een schilder- en

timmerklus bij de familie de Witte

aan de Boonk. Het was keihard wer-

ken, zes dagen in de week en tien uur

per dag, maar wel met heel veel ple-

zier in mijn werk. Zo werd er geleide-

lijk aan een klantenkring opge-

bouwd’, zo zegt Theo.

Gerdien: ‘Wat ons goed deed (en nog

steeds) de reacties van de klanten, we

kregen een stukje waardering. Rich-

ting klant doet Theo er ook alles aan

om een goede relatie op te bouwen.

Als hij op afspraak een uurtje naar een

klant moet, dan wordt het altijd lan-

ger. Theo heeft altijd een luisterend

oor voor de klant en dat schept een

vertrouwensband’. Theo: ‘Ik voel mij

soms net een maatschappelijk wer-

ker’. Hij voegt eraan toe dat vakman-

schap, betrouwbaarheid en mondre-

clame, belangrijke factoren zijn in het

zaken doen. Acht jaar geleden ston-

den Theo en Gerdien voor een volgen-

de beslissing. Gezien de orderporte-

feuille zou er eigenlijk iemand bij

moeten komen! 

Theo: ‘Ik heb toen Hans Stokkink be-

naderd, ik kende hem goed want we

hadden samen al eens wat klussen ge-

daan. Hans aarzelde eerst, hij had im-

mers een goede baan, gelukkig ging

hij toch op mijn verzoek in. We heb-

ben beiden nooit spijt van onze sa-

menwerking gehad. Hans is een per-

fecte vakman’, zo zegt Theo. Richting

toekomst is hij optimistisch. ‘Ons voor-

deel is dat de klant bij verschillende

soorten werkzaamheden met één be-

drijf heeft te maken. Zijn we aan het

schilderen en daarbij blijkt plotsklaps

dat er ook nog getimmerd moet wor-

den dan kan dat meteen. We hebben

het gereedschap bij ons dus zeg maar

alles onder ‘één dak’. Waar ik echt

trots op ben, we hebben in Vorden en

omgeving circa 500 klanten, waarvan

veel vaste klanten vanaf het eerste uur

en dat voelt goed’, zo zegt Theo

Dubbel feest bij Theo en Gerdien Schotsman

Een dubbele mijlpaal, 25 jaar getrouwd en het 12,5-jarig bestaan van hun

bedrijf, dat vieren Theo en Gerdien Schotsman op zaterdag 6 oktober, sa-

men met hun kinderen Jorrit (21) en Wieteke (19). Op de vraag welke mijl-

paal Theo het belangrijkste vindt, begint hij hartelijk te lachen. ‘Natuur-

lijk het zilveren huwelijksfeest, maar je weet hoe het gaat, soms gaat de

zaak wel voor het meisje. Eigenlijk is het stom toeval dat deze twee jubi-

lea samen vallen’, zo zegt hij. Gerdien zijn ‘dubbele partner’, (echtgenote

en zaken-partner) blikt terug: ‘Ik zal het eerlijk zeggen, we zijn natuurlijk

best trots op het feit dat we vanaf ‘niets’ zover zijn gekomen’. En met

‘niets’ bedoelt zij het moment dat de echtelieden besloten om voor zich

zelf te beginnen.

SPEKLAPPEN

kilo
€ 2.49

GROTE
BLOEMKOOL

€ 0.79

Deze week
peciaal voor u!

OPEN DAG

zondag 30 september

van 13.00 tot 17.00 uur

info: www.wijngoedkranenburg.nl

Tel. (0575) 55 69 94

ij

De vereniging Oud Vorden krijgt

woensdag 26 september in zaal

De Herberg bezoek van Jean

Kreunen uit Hengelo. 

Hij zal een lezing houden over het

onderwerp ‘Een kist vol bijzondere

oorlogsverhalen’. Jean Kreunen is

als jochie van 12 jaar gelnteres-

seerd geraakt in de geschiedenis

van de Tweede Wereldoorlog. Hij

zal tijdens de lezing vertellen over

zijn eerste kennismaking met oor-

logsspullen. 

Dit alles heeft in 2006 geresulteerd

in een officieel geregistreerd muse-

um in zijn woonplaats. De lezing

begint om 20.00 uur.

Oud Vorden
Dinsdag 25 september 2007

40e jaargang no. 48

lden in de de speciale schoenen. Annie Reintjes

heette iedereen van harte welkom en

i ers voor: Sebine Pouwel-

Deze hadden poles mee van verschil-

lende lengtes en het was een hele toer

om voor iedereen een (ongeveer) goe-

de maat te vinden, maar toch lukte

het. Na een korte inleiding over het

ontstaan van Nordic Walking - de Fin-

se Langlaufers bereidden zich zo voor

op het nieuwe seizoen, en een instruc-

tie over het vasthouden van de poles,

kon de wandeling beginnen.

De trainers hielden hun groep een

aantal keren staande, om de techniek

stukje bij beetje uit te leggen. Het ef-

fect van een goede Nordic Walking-

techniek is dat veel spieren gebruikt

worden. Daardoor wordt de conditie

en het uithoudingsvermogen van het

lichaam verbeterd. Het stevig neerzet-

ten van de poles, ontspannen mee-

draaiende schouders, de rechte rug,

het goed dicht en openzwaaien van de

handen - het zogenaamde ‘koeien mel-

ken’, het afrollen van de voeten, alles

kwam aan bod.

Onderaan de poles zitten rubberen

doppen, die dienen om op een verhar-

de weg grip te houden. Op een onver-

harde laan konden deze doppen eraf

en werd met de stok in de grond ge-

prikt. Zo werd goede grip verkregen.

Op het stuk onverhard pad werden

ook speciale technieken getoond, zo-

als het huppelen en zweefsprongen,

maar die laatste hoefde de clinic deel-

nemers gelukkig nog niet te doen.

Ook spieroefeningen konden met

steun van de poles worden gedaan.

Het gaf een goed inzicht, in hoe deze

wandelsport kon worden verdiept.

Voor het laatste stuk verharde weg

werden de doppen teruggeplaatst en

na ongeveer vier kilometer wandelen

werd de Welkoop weer bereikt. Daar

werd met een cooling down de clinic

afgesloten en een drankje stond klaar

voor alle toch wel vochtbehoevende

wandelaars.

De conclusie na afloop was eenslui-

dend: een geweldige ervaring waarbij

veel werd geleerd over deze sport. Sebi-

ne Pouwelsen en Gerrie Verpoorte

werden dan ook bedankt voor deze

motiverende Nordic Walking clinic. 

Tijdens een clinic kan niet de gehele

techniek zijn aangeleerd en het advies

om met een cursus te beginnen werd

wel gegeven. Dan wordt geen foute

manier van lopen aangeleerd en het

beste resultaat bereikt. Na deze wan-

deling werden wel duidelijke beslissin-

gen genomen, want stokken, sokken,

schoenen en bidonhouders gingen di-

rect over de toonbank. De dames had-

den hun enthousiasme duidelijk aan

de deelnemers doorgegeven!

Nordic Walking clinic bij Welkoop Toldijk

Enorme belangstelling voor deelname

Wel 40 deelnemers kwamen op zaterdag 22 september 2007 naar Welkoop

Toldijk om aan de Nordic Walking clinic deel te nemen. Vanwege de grote

belangstelling werd in twee groepen getraind door erkende trainers van

de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De conclusie na afloop

was eensluidend: een geweldige ervaring waarbij veel werd geleerd over

deze sport.

De deelnemers lette
n goed op, wanneer trainer Gerrie Verpoorte de technieken voordeed.

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle

Dinsdag 25 september 2007

29e jaargang no. 39

Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

lefoon 06-22099960

@gmail com

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL  - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

Halle

Velswijk

Halle Heide

Laag Keppel

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhorst  Zuid

Schoonheidsinstituut

‘de Keizer’

Onderhoud zwembad 

afgerond

Het groot onderhoud aan zwembad ‘de Brink’ is

afgerond. Vanaf afgelopen maandag 24 september

draait bijna alles weer zoals het hoort met uitzonde-

ring van het ‘bubbelbad’. Door externe oorzaken kon

het bad nog niet worden geplaatst.

Discozwemmen

Het discozwemmen kan er echter rustig om door-

gaan. Vrijdag 28 september is D.J. Maarten vanaf

19.30 tot 21.30 uur in zwembad ‘de Brink’ met zijn

muzikale spektakelshow. Het discozwemmen is

bedoeld voor iedereen in de basisschoolleeftijd die in

het bezit is van het zwemdiploma.

d ren

Woensdag 26 september 2007

32e jaargang no. 16

Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond
Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp

Zaterdag 29 september 2007

24e jaargang no. 33

Martin Velthoen van Gall & Gall en

Paul Bombeld van Boek & Co hebben

i gezamenlijk bedacht. 

i gen hebben te
de

Velthoen en Bombeld hebben de afge-

lopen maanden over deze voorvallen

het nodige overlegd. Uitgangspunt

was: "Hoe zorgen we er voor dat ons

sponsorgeld komt bij de verenigingen

ls ondernemers een warm

wat hoort wat.

Zutphen. Zij hebben allen 100 Euro

startgeld gekregen van de twee onder-

nemers. Met dit geld mogen zij met

hun achterban communiceren. "Ver-

enigingen kunnen b.v. oproepen plaat-

sen in hun clubblad of op de website,

emails versturen naar hun leden of

posters ophangen in de kantine. Het

succes van de actie hangt nauw samen

met de creativiteit van de vereniging".

Alle klanten, ook zakelijke, van Gall &

Gall en Boek & Co kunnen meedoen

aan de actie. Ze hoeven daarvoor geen

lid te zijn van een van de verenigin-

Gall & Gall staan kokers bij de

hun kassabon
d l

Gall & Gall en Boek & Co nemen verrassend initiatief

Grote sponsoractie voor 

sportverenigingen van start

Dit weekend starten Gall & Gall en boekhandel Boek & Co met een spon-

soractie waarmee sportverenigingen gezamenlijk 3000 Euro sponsorgeld

kunnen winnen. Iedere klant die één van de deelnemende clubs een

warm hart toedraagt kan deelnemen aan de actie. De club waarvan de

achterban het meest besteed in de winkels helpt zijn of haar club aan een

fors sponsorbedrag.

Paul Bombeld van Boek en Co en Martin Velthoen van Gall & Gall zijn benieuwd naar de creativiteit waarmee sportverenigingen het

sponsorbedrag gaan verdienen.

In Warnsveld doet boekhandel Boek &

Co mee met de kinderboekenweek. Ie-

dereen die voor minimaal tien Euro

aan kinderboeken koopt krijgt het

boekje 'Kaloeha Dzong' van auteur Ly-

dia Rood cadeau. Het boekje is gericht

n in de leeftijd van acht tot

l gaat over een

titel 'Wat niemand weet'. Het boekje

sluit aan op het Bijbelverhaal over de

Ark van Noach en gelllustreerd door

Annemarie van Haeringen. 

Bij Boek & Co is Irma Heijink-Bloemen-

daal verantwoordelijk voor de inkoop

van kinderboeken.  "Vooral de afgelo-

pen maanden zijn er ongelofelijk voor

leuke boeken uitgekomen. Bij de keu-

ze welke titels we in de winkel gaan

zetten hebben we ons in eerste instan-

tie laten leiden door de grote uitge-

vers. Maar ik en al mijn collega's heb-

ben kinderen variërend van 1 tot 18

jaar. En de kennis die we daarmee ver-

garen, komt tot uiting in een zeer ge-

varieerd en uitgebreid aanbod van

jeugdboeken. In de etalage

l hele leuke ge-

Thema van dit jaar: Boeken vol geheimen

Kinderboekenweek van start

Woensdag 3 oktober start voor de

53e keer in Nederland de Nationale

Kinderboekenweek.  In de biblio-

theken en boekhandels staan tien

dagen lang een veelheid aan kin-

derboeken in de schijnwerpers.

Het thema voor dit jaar is Sub Rosa

- Boeken vol geheimen.

Vele honderden inwoners van Leesten

gaven gehoor aan deze uitnodiging,

waardoor het op diverse plaatsen in de

wijk behoorlijk roze en groen kleurde.

Velen maakten er veel werk van om ex-

tra op te vallen en op die wijze moge-

lijk sneller in de prijzen te vallen. Een

logisch gevolg gezien de zeer aantrek-

kelijke prijzen die in het vooruitzicht

waren gesteld.

DEZE PRIJZEN WAREN NAMELIJK:

•1 x 1 jaar lang gratis boodschappen

(52 x € 50.- per week)

•2 x 1/2 jaar lang gratis boodschappen

(26 x € 50.- per week)

•5 x een boodschappenpakket t.w.v.

€ 100.-.

De prijswinnaars, die uit de vele hon-

derden deelnemers waren geselec-

teerd, werden op donderdag 20 sep-

tember via een brief geïnformeerd dat

ze tot deze groep behoorden. Op zater-

dag 22 september om 15.00 uur werd,

Prijsuitreiking Raamposteraktie

Super de Boer

Leesten
Zaterdag 22 september j.l. om 15.00

uur heeft de feestelijke prijsuitrei-

king plaatsgevonden van de Raam-

posteraktie, welke georganiseerd

werd door Super de Boer Leesten.

Vanwege de opening van de nieuwe

supermarkt in Leesten, werden de

inwoners uitgenodigd een A3-

poster voor hun ramen te hangen,

met de tekst: "Vanaf heden doen

wij onze boodschappen bij Super

de Boer Leesten!"

onder het genot van een kopje koffie,

bekendgemaakt wie welke prijs had

gewonnen.

De hoofdprijs was voor de bewoners

van de Goethesingel 52.

De 2 x 1/2 jaar gratis boodschappen

waren voor de bewoners van De Beek-

oever 40 en Waterkant 14.

De 5 boodschappenpakketten t.w.v.

€ 100.- werden verdeeld over:

De Varentuin 4, Goethesingel 94,

Loverendale 19, De Bosrand 106 en

Ien Dalessingel 271.

Donderdag 27 september 2007
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EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

AutoContact

d te

Met één Nederlander en 6 Russen in

de finale was het voor de junior

Jeroen Schreurs uit Hunsel (midden-

Limburg) een onmogelijke opgave ook

nog eens de titel van kampioen Dutch

Open Grolsch Runarchery binnen te

halen. Dit deed hij wel de dag ervoor.

Jeroen werd met zijn 17 jaar wel de

Grolsch Dutch Open kampioen bij de

junioren en zondag mocht hij zich de

nieuwe Nederlands Kampioen noe-

men. De schietmeesters en atleten

van de Russische kernploeg Biatlon en

Runarchery waren afgelopen week-

end oppermachtig. De mate van pro-

fessionaliteit waarmee dit gebeurde,

geeft aan dat deze kernploeg zich heel

serieus voorbereidt op de aankomen-

de winter met alle grote internationa-

le wedstrijden. De runarchery in

Lichtenvoorde bleek voor de Russen

niet meer dan een serieuze, belangrij-

ke training, om de krachten onder

alle omstandigheden te meten, te zijn.

De lage, intense zonnestralen speel-

boogschietonderdeel de

het ren-

Zomerse variant biatlon heeft

geen gebrek aan zon

Russen overklassen de Nederlanders op Dutch Open

De wedstrijd en de finale

De finale werd spannend doordat de

Cheranev voordat hij de

é doel van

Hoewel de Russische vrouwen een beter resu
ltaat boekten, was er voor hen geen plaats op

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars         

LICHTENVOORDE

Watersnipstraat 26

CIALE PRIJS!
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waarin opgenomen:

DEE GELDERSCHEE BODEE enn GELDERSCHEE ACHTERHOEKER

Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 22 7141 AL Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Er komt steeds meer nadruk te liggen

op het streven oudere mensen zo lang

mogelijk zelfstandig te laten wonen.

l dat wonen wat moeilijker

l van organisaties
dat

Compleet Wonen Team officieel g
eïnstalleerd

Aandacht voor zelfstandig blijven 

wonen ouderen

Jubileumkrant

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • www.weevers.nlVoor het concert van de jubilerende chr. zangver. "Looft den Heer"  te Hengelo heeft het bestuur en  dirigente een mooi

programma samengesteld van geestelijke liederen en musical- en operette melodieën. Welke nummers het koor zal

zingen, laat dat nog even een verrassing voor u zijn.

Lady-speaker mevrouw Joke v.d. Velde zal het geheel presenteren.

Kom daarom op zaterdag 27 oktober naar de Remigiuskerk te Hengelo om het progra

De entree is gratis en de aanvang is 20.00 uur.
Een aantal nummers uit het programm
en een muziekgroep v

Jubileumconcert

JUBILEUMCONCERT

Zaterdag 27 oktober 2007Remigiuskerk - Hengelo Gld.

Medewerking verlenen:Carina Numan, pianoMuziekgroep Chr. Muziekver. ‘Crescendo’

Mariska Oolhorst

http://www.contact.nl/specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Karin Groot Jebbink

Hamsveldseweg 3A
7251 LR Vorden
06-15474317
info@paardenspier.nl

www.paardenspier.nl
Sportmassage voor paarden

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen VOORRAAD

±40.000 M
2

OPEN:
ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur
vrij. 8.00 - 21.00 uur
zat. 9.00 - 16.00 uur
Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

BETTING & RESSINGKNALTHET JAAR UIT!
15% KORTING!

OP GEHELE VOORAAD ASSORTIMENT TEGELS!Van 22 december t/m 5 januari.Uitgezonderd lopende akties en projecten.

Er zijn nog enkele
plaatsen vrij in de 

Cursus Peuter en Muziek. 

Een  muzikale en vrolijke cursus voor
ouder en kind in de leeftijd 2,5 t/m 4

jaar. Aanvang woensdag 9 januari 
van 10.30 u. tot 11.30 u.

Informatie en opgave 
"Gaia" Praktijk voor Creatieve Therapie

Yvon Taken, Muldersweg 3, Ruurlo 

tel (0573) 452 436

Beginnerscursus 
Afrikaans Djembe 
voor volwassenen

Start 3 januari van 18.30 tot 19.30 u.
10 lessen 65 euro

"Gaia"
Centrum voor Natuurlijk Tijdsbewustzijn

Yvon  Taken, Muldersweg 3, Ruurlo 

tel (0573) 452 436

Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58
www.schefferkeukens.nl

Scheffer Keukens bestaat in 2008 maar liefst 
dertig jaar en dat vieren we graag met u. 
Kom dus gezellig op de koffie. 
Proef van onze keuze en onze service. 
U bent van harte welkom.

30jaar Scheffer Keukens

Extra
koopavonden!

Ons verjaardags-
geschenk aan u.

Bij aankoop van een
keuken, een Siemens

Espressomachine
t.w.v. €1.499,-
Cadeau

Zolang de voorraad strekt

EXTRA KOOPAVONDEN:
• Woensdag 2 januari van  9.00 - 21.00 uur
• Donderdag 3 januari van  9.00 - 21.00 uur
• Vrijdag 4 januari van  9.00 - 21.00 uur
• Zaterdag 5 januari van 8.30 - 16.00 uur



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen

Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie, bouwen en milieu,

APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken

en de afdelingen Ruimtelijke en

economische ontwikkeling, Financiën

en belastingen,  Openbare werken,

Bestuurs- en managementonder-

steuning en Facilitaire ondersteuning)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

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

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Het bestuur van de gemeente
Bronckhorst wenst u een 

voorspoedig 2008

Het gemeentebestuur nodigt u 
van harte uit voor de nieuwjaars-
receptie op 7 januari 2008 om 
20.00 uur bij restaurant De Gouden
Karper, Dorpsstraat 9 in Hummelo.
Alle inwoners, instellingen, vereni-
gingen en bedrijven zijn van harte
welkom. Een prima gelegenheid
om in ongedwongen sfeer onder
het genot van een hapje en een
drankje elkaar het beste toe te
wensen en de contacten aan te

halen. Tijdens deze bijeenkomst
wordt ook de 'Vrijwilliger van het
jaar' bekend gemaakt en vindt de
huldiging van de kampioenen uit
onze gemeente plaats.

Wij heten u graag van harte
welkom op 7 januari!

Met vriendelijke groet,

Henk Aalderink, Burgemeester

Nieuwjaarsreceptie op 7 januari a.s.

Vindt u zwerfaval, gooi dit
dan in de grijze container!
Met elkaar zorgen we zo ook
in 2008 voor een opgeruimde
omgeving. Ook voor
vuurwerk geldt: veeg de
resten zo snel mogelijk op
en gooi die in de grijze con-
tainer. Laat ook geen vuur-
werkafval liggen. Vuurwerk
bevat kruit en chemische
stoffen. Vooral zware
metalen uit siervuurwerk
zijn schadelijk voor plant en
dier.

Goed voornemen
voor 2008: 
Zwerfafval in de afvalbak

Geïnteresseerden die zich nog niet
hebben ingeschreven voor het
Bronckhorst Berkelland Breedband
Netwerk kunnen zich via de website
www.b3n-onsnet.nl alsnog
aanmelden. Onlangs hebben de
gemeenten Bronckhorst en
Berkelland besloten om de Hoge-
school Arnhem/Nijmegen (HAN) te
laten onderzoeken hoe in hun
buitengebieden een breedband
glasvezelnet kan worden
aangelegd, voor supersnel 
internet.

Op 18 december 2007 was in Ruurlo
een eerste informatie- en inschrijf-
avond voor dit proefproject, die goed
bezocht is. De opzet van het project
Bronckhorst Berkelland Breedband-
netwerk (B3N-OnsNet) werd
toegelicht, door onder meer
wethouder André Baars. Ook de
succesfactoren van een vergelijk-
baar project in de gemeente Nuenen
werden onder de loep genomen. Het
proefproject wordt uitgevoerd in het
buitengebied dat grenst aan de
provinciale weg tussen Vorden,
Ruurlo en Borculo. Ongeveer
honderd huishoudens zullen aan
deze proef deelnemen. Slaagt de

proef, dan wordt het breedband-
netwerk uitgebreid tot het hele
buitengebied van de twee
gemeenten.

Veel interesse
Na een vragenronde en discussie
eindigde de avond met een kleine
enquête waaruit bleek dat de
aanwezigen zeer geïnteresseerd
waren om aangesloten te worden op
het proeftraject. Velen voegden de
daad bij het woord en lieten zich ter
plekke inschrijven. Het aantal
beschikbare aansluitingen voor dit
proefproject is beperkt tot 100
adressen. Mensen die niet in de
gelegenheid waren om de inschrijf-
avond bij te wonen, of zich toen niet
direct ingeschreven hebben, 
kunnen zich via de website
www.b3n-onsnet.nl dus alsnog
aanmelden. Overigens betekent
aanmelding niet dat u automatisch
op het proeftraject wordt aange-
sloten. Uit de inschrijvingen wordt
een selectie gemaakt. Voor
woningen en bedrijven die niet
betrokken kunnen worden bij dit
proefproject, kan in de daarop-
volgende fase aansluiting
plaatsvinden.

Laatste kans om in te schrijven voor
Bronckhorst Berkelland Breedband
Netwerk (B3N-OnsNet)

Wist u dat de gemeente een
bestuursinformatiesysteem heeft
waar u alle vergaderstukken van
de raad kunt raadplegen en
downloaden? En dat u de verga-
deringen kunt beluisteren?
Kijk op www.bronckhorst.nl en
klik op gemeente en vervolgens
op gemeenteraad.

BB ee sstt uu uu rrss ii nn ffoorrmmaatt iiee
oopp   ddee   wweeebbss ii ttee

Landschapsontwikkelingsplan
Eind 2008 is het Landschapsontwikkelingsplan
(LOP) Bronckhorst klaar. Hierin zijn de kansen 
en beperkingen van een (landelijk) gebied
vastgelegd. Veranderingen op het gebied van
grondgebruik, functieverandering en leefomge-
ving dwingen ons om over onze omgeving na te
denken. Een LOP biedt inwoners mogelijkheden
om initiatieven voor plattelandsontwikkeling te
realiseren. Het plan wordt samen met Lochem en
Zutphen gemaakt, omdat deze gemeenten een
zelfde problematiek kennen (veranderingen op
het platteland en de verhouding stad/en platte-
land). 

Door middel van een LOP wordt een integrale
visie op het landschap ontwikkeld, met onder
meer aandacht voor aspecten als landbouw,
water, cultuurhistorie, natuur, landschap en
recreatie. Bij het tot stand komen van zo'n LOP is
een groot aantal mensen betrokken. Tijdens
streekbijeenkomsten, de zogenaamde road-
shows, en een klankbordgroep, wordt het proces
gezamenlijk doorlopen. Er zijn al diverse nieuwe
ideeën en contacten gelegd, mensen zijn geïn-
spireerd geraakt en verschillende initiatieven

komen op gang. In de loop van 2008 wordt de visie
duidelijk. Vervolgens werken wij doelen en ideeën
van inwoners uit in een uitvoeringsprogramma.
Maar ook andere veranderingen en initiatieven uit
het gebied, met hun doelen, kunnen worden

getoetst aan het toekomstige LOP. Het plan is nu
in de ontwerpfase. Via deze gemeentepagina's
informeren wij u regelmatig hierover. Voor de
voormalige gemeente Zelhem bestaat al een LOP
dat in uitvoering is.

Landschapsvisie
Onderdeel van het LOP is een Landschapsvisie
waarvan een (concept) exemplaar al op onze
website www.bronckhorst.nl te vinden is. In deze
Landschapsvisie staan o.a. de verschijnings-
vormen, de functies en krachten van de verschil-
lende landschapsvormen binnen de gemeente
Bronckhorst beschreven. Hebt u plannen voor een
nieuwe erfinrichting, het aanleggen van nieuwe
natuur en/of landschapselementen, zoals een
kikkerpoel, een hoogstamboomgaard, een
houtwal of singel, dan kan dit getoetst worden 
aan de Landschapsvisie.

Neemt u voor advies en/of informatie over LOP,
natuur en landschapinrichting, beheer en
onderhoud en subsidiemogelijkheden, contact op
met de heer F. Eggink van de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling, tel. (0575) 75 02 50.

Kikkerpoel bij Halle-Heide



B en w hebben op 18 december 2007
besloten zon- en feestdagen in het
jaar 2008 aan te wijzen waarop de
winkels voor publiek geopend
mogen zijn of anderszins goederen
te koop mogen worden aangeboden.
De toewijzing geldt voor elk deel van
de gemeente afzonderlijk. Deze
delen zijn: de grondgebieden
Hengelo (Gld), Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem.

Grondgebied Hengelo (Gld):
9 maart, 24 maart (tweede
Paasdag), 20 april, 4 mei, 8 juni, 
24 augustus, 21 september, 
12 oktober, 23 november, 
14 december en 26 december
(tweede Kerstdag)

Grondgebied Hummelo en Keppel:
24 maart (tweede Paasdag), 20 april,
27 april, 4 mei, 12 mei (tweede
Pinksterdag), 18 mei, 7 september,
28 september, 5 oktober, 
7 december, 14 december, 
26 december (tweede Kerstdag)

Grondgebied Steenderen:
24 maart (tweede Paasdag), 27 april,
4 mei, 12 mei (tweede Pinksterdag),
30 november, 14 december, 
21 december

In het stadje Bronkhorst mogen, 
in verband met het toeristisch
karakter, de winkels iedere zondag
geopend zijn.

Grondgebied Vorden:
27 januari, 9 maart, 24 maart (twee-
de Paasdag), 1 mei (Hemelvaarts-
dag), 12 mei (tweede Pinksterdag),
18 mei, 7 september, 19 oktober, 
26 oktober, 14 december, 
26 december (tweede Kerstdag), 
28 december

Grondgebied Zelhem:
9 maart, 24 maart (tweede
Paasdag), 6 april, 4 mei, zondag de
Achterhoekspektakeltoer (datum
nog niet bekend), 7 september, 
12 oktober, 19 oktober, 2 november,
21 december, 26 december (tweede
Kerstdag), 28 december

De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) biedt 
de gemeente de mogelijkheid om voor specifieke
doelgroepen zoals ouderen, werkzoekenden en
arbeidsongeschikten cursussen aan te bieden. De
gemeente verzorgt deze cursussen in samenwerking
met het Graafschapcollege in Doetinchem. U kunt zich
rechtstreeks aanmelden voor deze cursussen bij het
Graafschapcollege. Voor 2008 staan de volgende
cursussen op het programma:

• Cursus Digitale Vaardigheden (in Doetinchem)
De cursus Digitale Vaardigheden is een computercursus
die bedoeld is voor personen van 55 jaar en ouder die
willen weten hoe een computer werkt, hoe hij te
gebruiken is en waarvoor. Er is geen voorkennis vereist.
De cursus is juist specifiek afgestemd op mensen die
nog nooit met een computer hebben gewerkt. In de
cursus wordt aandacht besteed aan: informatie over 
de verschillende onderdelen van een computer, leren
werken met het toetsenbord, de muis etc., tekst-
verwerken, het werken met een rekenprogramma 
en de werking van het internet.

Cursusduur: 20 weken
Startdatum: 4,6,7 of 8 februari 2008
Lesdag/lestijd: maandag 13.00 – 16.00 uur, 

woensdag 09.00 – 12.00 uur,
donderdag 09.00 – 12.00 uur, 
vrijdag 09.00 – 12.00 uur.

Leslocatie: Graafschapcollege, 
sector Educatie en scholing,
Julianaplein 2, Doetinchem

Aantal deelnemers: maximaal 18, minimaal 14
Kosten: € 40,- inclusief USB-stick. 

Het lesboek (Basisboek Office
2003 ISBN 978 90 5906 1835)
dient u zelf aan te schaffen

Contactpersoon: Roy Mengerink 
mgk@graafschapcollege.nl

• Cursus Digitale Vaardigheden (op locatie in Vorden)
U kunt de cursus Digitale Vaardigheden ook op locatie in
Vorden volgen. Hiervoor gelden de volgende voorwaar-
den.

Cursusduur: 10 weken
Startdatum: 7 februari 2008
Lesdag/lestijd donderdagmiddag 13.00 –  

16.00 uur
Leslocatie 't Beeckland, Het Hoge 41,

Vorden
Aantal deelnemers maximaal 18, minimaal 12
Kosten € 40,- inclusief USB-stick. 

Het lesboek (Basisboek Office
2003 ISBN 978 90 5906 1835)
dient u zelf aan te schaffen

Contactpersoon Roy Mengerink 
mgk@graafschapcollege.nl

• Engels voor beginners (op locatie in Hengelo)
De cursus is een levendige beginnerscursus bestemd
voor ouderen die zich het praktisch gebruik van de
Engelse taal eigen willen maken. In de cursus wordt
aandacht besteed aan: spreek- en luistervaardigheid,
teksten lezen en schrijven, gewoonten en gebruiken in
Engeland, taalregels

Cursusduur: 5 februari 2008 tot en met eind
juni 2008

Lestijd: dinsdag 08.30 – 10.00 uur
Plaats: Sporthal de Kamp, Sarinkkamp 7,

Hengelo (Gld)
Kosten: € 40,- exclusief lesboeken
Contactpersoon: Maya van der Meer 

mrm@graafschapcollege.nl

• Wegwijs in Regelland
Iedereen heeft regelmatig te maken met allerlei regelin-
gen en de daarbij behorende formulieren. Verzekerin-
gen, huur- en zorgtoeslag, leningen, voor al dit soort
zaken is het belangrijk dat u weet waar u recht op hebt
en hoe u het kunt aanvragen. Wilt u hier meer over
weten, volg dan de cursus Wegwijs in Regelland,
georganiseerd door het Graafschapcollege. In tien
bijeenkomsten krijgt u inzicht in regelingen op het
gebied van persoonlijke (budget)ondersteuning en de
organisaties die zich hiermee bezighouden. Samen
bekijken we aan welke ondersteuning u behoefte heeft
en welke instanties u hiervoor kunt benaderen. U gaat
direct met de opgedane kennis aan de slag. U gaat zelf
formulieren aanvragen en oefenen met het invullen
ervan. Zo kunt u een toeslag aanvragen of een
bezwaarschrift indienen. Tenslotte krijgt u tips hoe u
thuis uw administratie op orde kunt brengen en houden.

Cursusduur: 10 weken, 1 les van 3 uur 
per week

Startdatum: februari 2008
Lesdag/lestijd in overleg
Leslocatie in Doetinchem of een locatie in de

gemeente Bronckhorst
Kosten € 40,–
Contactpersoon Anja Reimert 

rmt@graafschapcollege.nl

• Nederlands in de dagelijkse praktijk (in
Doetinchem)

Taal gebruik je overal en altijd. Als je een gesprek voert,
een formulier invult, een brief schrijft, de krant leest,
een verhaal vertelt, gebruik je de Nederlandse taal.
Soms merk je dat je kennis van het Nederlands in
bepaalde situaties nog tekort schiet. In de cursus
Nederlands in de dagelijkse praktijk ga je aan de slag 
om het spreken, lezen en schrijven te verbeteren. 
De volgende onderdelen komen aan de orde:
spreekvaardigheid, teksten lezen en begrijpen,
luistervaardigheid, taalregels, schrijfvaardigheid. 
De cursus wordt gegeven in kleine groepen met ruime
individuele aandacht. Wat je leert, is direct te gebruiken
in het dagelijks leven. Je voelt je zekerder in de omgang
met je omgeving en je collega's.

Cursusduur: 20 weken, 1 les van 3 uur 
per week

Startdatum: instromen in een van de
lesgroepen is gedurende het
gehele schooljaar mogelijk

Lesdag/lestijd: in overleg
Aantal deelnemers: maximaal 15, minimaal 10
Leslocatie: Graafschapcollege, 

sector Educatie en scholing,
Julianaplein 2, Doetinchem

Kosten: € 70,- exclusief de kosten voor
boeken en overig lesmateriaal

Contactpersoon: Anja Reimert 
rmt@graafschapcollege.nl

Voor alle cursussen geldt:
Informatie en aanmelding bij het Graafschapcollege,
sector Educatie en scholing, Julianaplein 2, 7001 HG
Doetinchem, tel. (0314) 35 38 10.

Doet u mee aan één van deze cursussen?

Ook dit jaar willen wij weer een
beroep doen op de jeugd voor de
inzameling van de kerstbomen.
Jullie weten ongetwijfeld dat deze
inzameling een bijdrage levert aan
vermindering van de afvalberg. 
De kerstbomen worden na
versnippering hergebruikt in
bijvoorbeeld plantsoenen. 
Dit is natuurlijk goed voor het
milieu.

Op woensdag 9 januari 2008 kunnen
jullie van 13.30 tot 15.30 uur de
kerstbomen brengen naar:
• Baak, speelplaats Bobbinkstraat
• Halle, speelplaats Abbinkskamp
• Hengelo (Gld), parkeerplaats

gemeentehuis Raadhuisstraat

• Hoog-Keppel, zwembad Hessen-
hal aan de Monumentenweg 32

• Hummelo, parkeerplaats
Dorpsstraat 1

• Keijenborg, parkeerplaats
tegenover kerk, Past. Thuisstraat

• Steenderen, Burgemeester
Buddinghplein

• Toldijk, speelplaats Russerweg
• Velswijk, speelplaats de

Boomgaard
• Voor-Drempt, dorpshuis aan

Kerkstraat 86
• Vorden, gemeentewerf aan Het

Hoge 65
• Wichmond, evenemententerrein

aan de Baakseweg
• Zelhem, Stationsplein en gemeen-

tewerf aan de Kampweg 2

Inzameling kerstbomen

Jeugd van Bronckhorst, verdien 50 eurocent 

per ingeleverde kerstboom

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de
sirenes te horen in heel
Nederland. Dus ook in de gemeen-
te Bronckhorst. De sirenes geven
dan één luid alarm dat 1 minuut en
26 seconden te horen is. Omdat
het om een test gaat, hoeft u geen
actie te ondernemen. Het maande-
lijkse alarm heeft tot doel het
landelijke waarschuwings- en
alarmeringsstelsel te testen.

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de

sirene gaat in geval van een ramp:
'Ga direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV op
omroep Gelderland'. Via deze
omroep wordt u op de hoogte
gehouden van de ramp en ontvangt
u zonodig instructies. Op maandag
7 januari a.s. is de eerstvolgende
sirenetest.

Sirenetest

Winkelopenstelling op zon- en
feestdagen in het jaar 2008

Winkelstraat in Hengelo (Gld).



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. 

Op 20 december 2007 vergaderde
de gemeenteraad in de raadszaal
van het gemeentehuis. De
vergadering werd bijgewoond door
veel publiek, waaronder een vijftal
VIP-gasten van de raad. Zij kregen
voor aanvang van de vergadering
van enkele raadsleden een
uitgebreide uitleg over de raad, 
het raadswerk en de komende
vergadering.

De raad nam een besluit over onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan

'Buitengebied, herziening
Tellingstraat 7, Drempt'
Dit bestemmingsplan maakt de
vestiging van een wijnboerderij
met nevenactiviteiten op het
perceel Tellingstraat 7 in Drempt
mogelijk

• Bestemmingsplan 
''t Soerlant IV, Zelhem'
Dit bestemmingsplan maakt 
de bouw van 60 grondgebonden
woningen in een gevarieerde
samenstelling, waarvan 
25 tussenwoningen voor starters
mogelijk. De projectontwikke-
laars realiseren 51 woningen
projectmatig en de overige negen 

kavels worden door de gemeente
als vrije kavels uitgegeven.

• Windmolenpark in de gemeente
Bronckhorst
Dit agendapunt is doorgeschoven
naar de raadsvergadering van 
31 januari 2008.

• Uitvoering nota 'Functies
zoeken PLAATSEN zoeken
functies'
De ervaringen met de uitvoering
van dit beleid zijn posititef
gebleken. De raad besloot het
beleid voort te zetten, waarbij
maatwerk geleverd kan worden
bij functieveranderingen in het
buitengebied.

• Ontwikkelingsvisie Bronkhorst
Dit agendapunt is doorgeschoven
naar de raadsvergadering van 
31 januari 2008, om het inspre-
kers beter mogelijk te maken een
reactie te geven op het voorstel.

• Masterplan toeristische
infrastructuur
Met dit masterplan is de
toeristische infrastructuur in
beeld gebracht. Hierdoor is het
mogelijk om te bepalen waar
extra fietspaden, voetpaden,
maar ook bankjes en afvalbakken
nodig zijn langs toeristische
routes.

• WMO-beleidsplan 2008-2011
De raad complimenteerde de
opstellers van het beleid en
wenste het ambtenarenapparaat
succes bij de uitvoering.

• Intentieverklaring keten-
samenwerking regio Zutphen
Met algemene stemmen is
ingestemd met deze intentie-
verklaring. Sinds begin 2007 is
intensief overleg gevoerd tussen
de gemeenten Bronckhorst,
Lochem, Zutphen, het CWI-
Zutphen en de UWV betreffende
verdergaande samenwerking op
het terrein van werk, inkomen en
maatschappelijke ondersteuning.
Behalve het feit dat gemeenten
een grote (financiële) verant-

woordelijkheid hebben voor de
uitvoering van de Wet werk en
bijstand (Wwb), de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) en de Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW) is de
samenwerking vooral bedoeld om
te komen tot een doelmatiger en
doeltreffender dienstverlening
aan de inwoners van de drie
deelnemende gemeenten.

• Visie en uitgangspunten
vrijwilligerswerkbeleid
De raad is blij met alle vrijwilli-
gers die samen het cement
vormen van de samenleving. 
De raad onderschreef de visie 
en de uitgangspunten van het
vrijwilligersbeleid en wacht het
beleid af.

• Achtervang overeenkomsten
Waarborgfonds Sociale
Woningbouw

• Afrekening overdracht grond
voormalige gemeente Zelhem
naar Oost-Gelre

• (Her)benoeming lid van de
Stichting Programmaraad 
Oost-Gelderland

• Normenkader rechtmatigheid
2007 en controleprotocol
accountantscontrole 2007

• Belastingverordeningen 2008
Het voorstel werd met algemene
stemmen aanvaard. Ook werd
een amendement van het CDA 
en Groen Links aangenomen,
waardoor het mogelijk blijft om
de betalingstermijn voor een
eenmalige nota voor lijkbezor-
gingsrechten op drie maanden 
te houden, in plaats van de
voorgestelde termijn van 
14 dagen.

Voor alle informatie over de
onderwerpen die besproken zijn
tijdens deze raadsvergadering
verwijzen wij u naar de website van
de gemeente (onder gemeente/raad
en commissies). De eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad
is op 31 januari 2008.

De rekenkamercommissie van de
gemeenten Berkelland, Bronck-
horst, Lochem en Montferland heeft
de afgelopen maanden onderzoek
gedaan naar de gemeentelijke
accommodaties binnen de vier
genoemde gemeenten. Op 
19 december 2007 presenteerde 
de rekenkamercommissie haar
onderzoeksrapport aan de leden
van de vier gemeenteraden,

collegeleden en andere belang-
stellenden in restaurant-party-
centrum De Luifel in Ruurlo.

In het rapport geeft de reken-
kamercommissie aan dat in geen
van de vier gemeenten de raad een
principieel besluit heeft genomen
over welke accommodaties de
gemeente in bezit zou moeten
hebben en welke niet. Wel zijn op

deelterreinen besluiten genomen
en zijn nadere besluiten in voor-
bereiding. Verder constateert de
rekenkamercommissie dat de
contractrelatie met huurders niet
altijd even duidelijk is en dat er
tussen de huurprijzen van de
accommodaties grote verschillen
bestaan. De commissie adviseert
daarom de gemeenteraden vast te
stellen òf en in welke mate het

bezit, het beheer en de exploitatie
van vastgoed een gemeentelijke
kerntaak is en waarom. Verder
beveelt de rekenkamercommissie
aan om te komen tot beleidskaders
en uitvoeringsregels, gericht op de
wijze van verhuur, de huurprijs-
vaststelling, het beheer en onder-
houd van die accommodaties die de
gemeente in bezit wenst te houden.

De rekenkamercommissie is een
onafhankelijk orgaan van de
gemeenteraad, met name bedoeld
om de controlerende taak van de
raad te versterken. Ze doet
onderzoek naar doelmatigheid en
doeltreffendheid van gemeentelijke
beleid en wil door onderzoek te
doen naar het verleden daarvan
leren voor de toekomst.

Is bezit en beheer van vastgoed een gemeentelijke kerntaak?

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen voor Kerk in Actie, 6 t/m 19 maart 2008, Bizon

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

Bouwvergunningen
• Hengelo (Gld), Rusthoek/Fokkinkweg/Kerkekamp/Sarinkkamp, gedeeltelijk vergroten van 

43 seniorenwoningen
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 1b, gedeeltelijk vergroten woning
• Hummelo, Rozegaarderweg 9, uitbreiden varkensschuur tot werktuigenloods
• Keijenborg, Remmelinkdijk 6, vernieuwen schuur/bergruimte
• Laag-Keppel, Wehlsedijk 2, gedeeltelijk vergroten ligboxenstal
• Vorden, Hengeloseweg 16, bouwen ligboxenstal
• Vorden, Hengeloseweg 16, bouwen werktuigenloods
• Zelhem, Slangenburgweg 1, verbouwen woning

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Olburgen, Olburgseweg 21, vrijstelling bouw kap op berging, vrijstelling wegens overschrijden

bestemmingsplanbepaling over nokhoogte, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgeno-
men in artikel 7, lid 6, sub b van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan
'Olburgen 1994'

Het bouwplan ligt vanaf 3 januari t/m 13 februari 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Lieferinkweg 6, vrijstelling gedeeltelijk vernieuwen loods annex dierenverblijf,

vrijstelling wegens overschrijden bestemmingsplanbepaling over nokhoogte, het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 17, lid 1, onder 2 van de planvoorschriften van

het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'
Het bouwplan ligt vanaf 3 januari t/m 30 januari 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Kuiperstraat 6, voor het plaatsen van twee containers, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988'
Dit bouwplan ligt van 3 januari t/m 13 februari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Hummeloseweg 74, voor de verplaatsing en nieuwbouw van een woning met

bijgebouw, geldend bestemmingsplan 'Zelhem, Buitengebied, herz. 2-1988'
• Zelhem, Heidenhoekweg 7, 7a en ongenummerd, voor het veranderen van twee wooneenheden

in de voormalige boerderij, de verbouw van een schuur tot woning, de sloop en verbetering van
delen van bijgebouwen alsmede de (her)inrichting van het erf, geldend bestemmingsplan
'Zelhem, Buitengebied, herz. 2-1988'

Ook dit bouwplan ligt van 3 januari t/m 13 februari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

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

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

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 20 december 2007:
• Bronckhorst, estafetteloop, 26 april 2008, Batavierenrace
• Hengelo (Gld), Spalstraat 10, innemen standplaats voor verkoop van oliebollen en eindejaars-

producten, 28 t/m 31 december 2007, Heijerman de Bakker
• Steenderen, Molenkolkweg, bruiloft met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunnging tent, 

10 mei 2008 van 12.00 tot 01.30 uur, T. Berends
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat, techniekdag, 28 mei 2008 van 07.30 tot 14.30 uur, 

Jan Ligthartschool

Verleende vergunningen

Een van de toeristische overstappunten

in Bronckhorst (TOP's)

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verzonden op 21 december 2007:
• Gebied Hengelo (Gld), toewijzen van koopzondagen in 2008 op 9 en 24 maart, 20 april, 8 juni, 

24 augustus, 21 september, 12 oktober, 23 november, 14 en 26 december 2008, Hengelose
Ondernemers Vereniging

• Gebied Vorden, toewijzing koopzondagen in 2008 op 27 januari, 9 en 24 maart, 1, 12 en 18 mei, 
7 september, 19 en 26 oktober, 14, 26 en 28 december 2008, Vordense Ondernemers
Vereniging

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 20 december 2007:
• Vorden, Spiekerweg 1, vernieuwen tuinhuis

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 20 december 2007:
• Hummelo, Tolstraat 6, vergroten ligboxenstal

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving en
bouwvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de
gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Dorpsstraat 28, Wichmond'
Het wijzigingsplan 'Dorpsstraat 28, Wichmond' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft
betrekking op de wijziging van een voormalig garagebedrijf annex bedrijfswoning in een advies-
bureau voor energieopslagsystemen in de bodem en het grondwater met bijbehorende
montagewerkplaats en opslag.

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

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

Goedgekeurde bestemmingsplannen
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 december 2007 de volgende bestemmings-
plannen goedgekeurd:
1.'Buitengebied, herziening 2004-2 (antennemast Wolfersveen), Zelhem'

Het plan heeft betrekking op het leggen van de planologische basis voor de bouw van
een basisstation voor mobiele communicatie aan de Wolfersveenweg in Zelhem

2.'Buitengebied 2005, Handwijzersdijk, Hengelo (Gld)'
Het plan heeft betrekking op de realisering van een recreatiebungalowterrein op de hoek
Handwijzersdijk/Roessinkdrijfdijk in Hengelo (Gld)

De besluiten van Gedeputeerde Staten en de bestemmingsplannen liggen van 3 januari t/m 
13 februari 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij 
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

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

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

Bestemmingsplannen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 20 december 2007 vastgesteld:
• de Verordening onroerende-zaakbelastingen Bronckhorst 2008
• de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Bronckhorst 2008
• de Verordening reinigingsheffingen Bronckhorst 2008
• de Verordening rioolrechten Bronckhorst 2008
• de Verordening forensenbelasting Bronckhorst 2008
• de Verordening toeristenbelasting Bronckhorst 2008
• de Legesverordening Bronckhorst 2008
• de Verordening lijkbezorgingsrechten Bronckhorst 2008

In dezelfde vergadering is de 'Verordening rioolaanlegbelasting' ingetrokken. De verordeningen
liggen ter inzage bij de afdeling Belastingen en organisatieondersteuning in het gemeente-
kantoor en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De verordeningen treden in werking 
op 4 januari 2008.

Diverse verordeningen gemeentelijke belastingen

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

HAMSTERWEKEN: KLEURENKORTING TOT 50%

HARTEVELT
jonge jenever

liter nu 9.49

AH PATAT FRITES
DIVERSE VARIANTEN

bijv. patat frites zak 1000 gram 0.64

50% KO50% KORTRTII NNGG
BERBERANA DRAGON
TEMPRANILLO
fles 0.75 liter

van 4.98 voor 2.49

50% KO50% KORTRTII NNGG

SHOARMA-VLEES
VOORD. VERP.

kg van 6.49
voor 3.89

40% KO40% KORTRTII NNGG

PAMPERS LUIERS
JUMBODOOS baby dry, easy up

of active fit

doos van 18.45 voor12.92

30% KO30% KORTRTII NNGG

EDET ECONOMY PACK
pak 32 rollen

van 10.76 voor 6.49

40% KO40% KORTRTII NNGG

AH EXC. ZAANLANDER
jong belegen 48+

kg van 9.50 voor 5.70

40% KO40% KORTRTII NNGG
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UNIEK IN NEDERLAND

ALLES onder één DAK

MEUBELS  voor HUIS,

KANTOOR en KANTINE

tegen BODEMPRIJZEN!

KUIJK’S
MEUBELBEURS

Mercatorstraat 12
Lichtenvoorde

Tel. 0544-371256
En....
Steeds volop voorradig

nette gebruikte
KANTOORMEUBELS.....

Wij wensen u

een kleurrijk 2008

en vertrouwen op een prettige 

samenwerking in het nieuwe jaar!

Weeversdrukkerij Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact Weevers druk Weevers Net communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Kijk ook op: www.kunstindruk.nl



Dus gingen vaders en moeders in gro-
te getale met de kroost het ijs op. Voor
veel kinderen de eerste keer dat zij op
schaatsen stonden. Metertje schaatsen,
vallen, weer opkrabbelen enzovoort,
enzovoort. Het vallen gaat vaak heel
goed, maar ook vele malen mis. Op je
kont vallen is niet zo erg, maar met je
hoofd op het ijs terecht komen, is een
heel ander verhaal. Dat komt soms
hard aan, met alle gevolgen van dien.

Uit onderzoek door de Stichting Con-
sument en Veiligheid is gebleken dat
er met schaatsen drie keer zoveel on-
gelukken plaats vinden als bij alle an-
dere sporten gemiddeld. Tijdens het
seizoen moeten zich dagelijks veel
schaatsers in een ziekenhuis melden
voor spoedeisende hulp. 21 procent
van de schaatsongevallen bestaat uit
hoofdletsel. Ongelukken komen het
meest voor in de leeftijdscategorie tus-
sen de 24 en 55 jaar. Dat heeft Vorde-
naar Martien Pater ( zelf een fanatiek
schaatser ) samen met zijn zoon Mar-
tijn aan het denken gezet. Martien: ‘
Het was mij al jaren een doorn in het
oog dat schaatsend Nederland op het
ijs vrijwel nooit iets op het hoofd
draagt. Ja, een muts tegen de kou, dat
wel, maar geen bescherming.

Vroeger werd een kind het schaatsen,
althans in de provincies, als het ware
met de paplepel ingegoten. Schaatsen
op sloten, vijvers en op ‘buiten’ ijsba-
nen. Dat gebeurde bovendien op mate-
riaal dat qua snelheid niet is te verge-
lijken met de huidige schaats. Met dit
in ons achterhoofd hebben Martijn en
ik de Smartcap ontwikkeld’, zo sprak
Martien Pater destijds bij de introduc-
tie van deze cap. De Smartcap is een
schaatshelm met een schaal van flexi-
bel schuim en daar omheen een dekje
van ademende en vochtregulerende
stof. Dit dekje kan eenvoudig verwij-
derd worden. Binnen in de Smartcap
rondom het hoofd zijn comfortstrips
aangebracht. De Smartcap weegt nog
geen 100 gram en na verloop van tijd
voel je niet meer dat je hem op het
hoofd hebt.

Intussen is de KNSB een actie gestart
onder het motto ‘veilig schaatsen met
veel plezier’. Met name op het gebied
van hoofdbescherming moet er vol-
gens de schaatsbond wat gebeuren.
Momenteel verzorgt Barbara de Loor,
oud wereldkampioene schaatsen op
de duizend meter en de laatste jaren
met name bekend van het program-
ma ‘Dancing on the Ice’’,schaatslessen
voor de scholen die meedoen met de
Aegon Junior schaatsspelen. 

Martien Pater: ‘ Bij de eerste lessen
werd gebruik gemaakt van standaard
fietshelmen. De KNSB kwam toen bij
ons met het verzoek om voor de Juni-
or Schaatsspelen, de Smartcap te ge-
bruiken. Wij hebben er gelijk een aan-
tal beschikbaar gesteld en wat voor
ons uitermate verheugend is, de reac-
ties zijn zeer positief. Heel licht, heel
gemakkelijk af te stellen en meer dan
voldoende bescherming, zo kregen we
te horen.

Wat betreft het project ‘veilig schaat-
sen met veel plezier’, heeft de KNSB

rond de Kerstdagen 300.000 zoge-
naamde ‘kraskaarten’ uitgedeeld aan
bezoekers van een groot aantal kunst-
ijsbanen in Nederland. Deze actie
loopt tot en met 31 januari 2008. Ook
hiervoor hebben we een flink aantal
Smartcaps beschikbaar gesteld. Wij
zijn uiteraard blij met deze initiatie-
ven van de KNSB, waarbij wij met ons
bedrijf een belangrijke rol vervullen.
Inmiddels heeft de directie van FlevO-
nice ook belangstelling voor ons pro-
duct, dat bijvoorbeeld bij verhuur van
schaatsen en het geven van clinics kan
worden ingezet’, aldus Martien Pater.

Intussen wordt er volop met de Smart-
cap van vader en zoon Pater geëxperi-
menteerd. Zo rijden de dames van de
marathonploeg HSB uit Deventer al
met de Smartcap. De teammanager
van deze ploeg is ervan overtuigd dat
het dragen van de Smartcap een bij-
drage levert aan het vergroten van de
veiligheid op het ijs. 

Hoofdbescherming is b.v. bij het mara-
thonschaatsen al jarenlang een punt
van discussie. Tot nu toe beperkt het
zich alleen tot het verplicht dragen
van scheenbeschermers. Ook enkelbe-
schermers worden steeds meer ge-
meengoed. Bescherming van het
hoofd, het meest kwetsbare deel van
het lichaam komt alleen ter sprake
wanneer er een ongeval is geweest !

Martien Pater: ‘ Gelukkig komt meer
en meer het besef dat onze Smartcap
daarop een passend antwoord geeft in
de vorm van een betere bescherming.
We hebben richting toekomst hoge
verwachtingen over de Smartcap’ zo
zegt hij. Vader en zoon Pater blijven in-
tussen doorgaan met het ontwikkelen
van plannen en nieuwe ideeën. Pater:
‘ Eind januari staan we voor het eerst
in München op de ISO beurs, de groot-
ste winterbeurs van Europa. Daar la-
ten wij onze splinternieuwe Smartcap
zien, die wij speciaal voor het snow-
boarden en het skieën hebben ontwik-
keld. Wij zien deze introductie met
spanning, maar ook met vertrouwen
tegemoet’, aldus de Vordense onder-
nemer.

Barbara de Loor verzorgt schaatslessen
met Vordense Smartcap

Geen sport ter wereld dat letterlijk en figuurlijk zo met vallen en opstaan
gepaard gaat als de schaatssport. Dat was vorige week nog duidelijk zicht-
baar toen men ook in Vorden op de ijsbaan aan het Hoge een paar dagen
van de ijspret kon genieten.

Barbara de Loor introduceert de Smartcap

Sanne Halma (links) en Ankie Itsma met de Smartcap

Deze concerten worden georganiseerd
door het Seniorenorkest ‘Happy
Days’’. Op 6 januari zingt het Vordens
Mannenkoor om 14.30 uur in de Bui-
tensociëteit in Zutphen en op 20 ja-
nuari om 15.00 uur in de schouwburg
van Lochem. Na de concerten rond
Kerstmis met een wat serieuzer karak-
ter, zal het Vordens Mannenkoor tij-
dens deze optredens uit een ander
vaatje tappen. Bij de keuze uit het zeer
uiteenlopend repertoire waarover het
koor beschikt, worden ook een aantal
Oost- Europese liederen gezongen.

Sinds de komst van dirigent Frank
Knikkink (2000) heeft het Vordens
Mannenkoor zich hierin gespeciali-
seerd. Maar ook een arrangement van
‘The long day closes’, een wereldlied
dat tussen Kerst en Nieuwjaar nog in
de top 10 van de Top 2000 stond, wordt
gezongen. 

De liefhebbers van evergreens en spiri-
tuals komen trouwens voldoende aan
hun trekken. Verder zingt het koor
een aantal vrolijke liederen, die zeker
ook op de lachspieren van de luiste-

raars zullen werken. Dat zijn het kik-
kerbruiloftslied en de ‘Zottelmarsch’
waarbij het koor klinkt als een vol-
waardig fanfarekorps. 

Ook zijn er liederen te horen met solis-
tische inbreng van bariton Ludo Eijkel-
kamp. Het programma past perfect bij
het gekozen repertoire van het Senio-
renorkest ‘Happy Days’ dat onder lei-
ding staat van Bert van Laar en dat het
grootste gedeelte van het programma
voor haar rekening neemt. 

Dit orkest speelt in eerste instantie uit-
gebreid uit haar operette- repertoire.
Ook andere muziekstukken zie zij spe-
len, zullen een feest der herkenning
worden.

Vordens Mannenkoor zet toernee voort
Nadat het Vordens Mannenkoor aan het einde van 2007 een succesvol
kerstconcert in Ravenstein heeft gegeven, tijdens de door tienduizenden
belangstellenden bezochte manifestatie ‘Ravenstein bij kaarslicht’, be-
gint het koor in 2008 meteen met twee Nieuwjaarsconcerten.

De deelnemers kunnen uit twee af-
standen kiezen: 7 of 14 kilometer. 

Speciaal voor de sfeer staan onderweg
op een aantal plaatsen de midwinter-
hoornblazers met hun speciale instru-
menten. 

Tijdens de wandeling wordt er erwten-
soep en een glas glühwein of een be-
ker chocolademelk geserveerd.

Winterwandeling Wildenborch
De Kapelcommissie in het buurt-
schap Wildenborch organiseert op
zondag 6 januari een winterwande-
ling waarvoor men tussen 11.00 en
13.30 uur kan starten bij de kapel
aan de Kapelweg 1.

Monique Wolbert (1959, Denekamp)
studeerde als beeldend kunstenares
aan de Academie voor Beeldende Kun-
sten in Arnhem. In de loop der jaren
voegde ze er opleidingen aan toe die
haar interesse hadden, zoals Kunstge-
schiedenis. Nog deze maand volgde zij
bij Ecologisch Bouwen Zutphen in Tol-
dijk een cursus tadelakt. “Een geweldi-
ge techniek, heel arbeidsintensief,
maar ontzettend mooi en duurzaam,”
zegt Monique enthousiast, die deze
traditionele Marokkaanse wandafwer-
king in Marrakech ontdekte. Tadelakt
is een pleistertechniek die in Marokko
al eeuwenlang wordt toegepast. Door
het lemen oppervlak in te wrijven met
een soort zeep en te polijsten met een
steen, wordt de wand waterdicht en
glimmend. “Ik nam uit Marokko al
pigment mee, want ik wil eigenlijk de
achterwand van het atelier tadelak-
ten. En ik heb ook al een gemetseld
kunstwerk klaar, die nog met tadelakt
moet worden afgewerkt.”

Elk jaar gaat ze op inspiratiereis met
haar broer Alfonso Wolbert. Hij is ar-
chitect, maar daarnaast beeldhouwer
en hij fotografeert erg goed. Ze be-
zochten samen Frankrijk, Cuba, Ame-
rika en Marokko. Daarnaast gaat Mo-
nique een paar weken per jaar naar
Spanje om te schilderen. “Het is er
heerlijk warm, vrolijk, levendig en
ruim,” legt ze uit. “Ik wordt er gelnspi-
reerd door de tekeningen in het land-
schap, de sfeer, het licht. En de moza-
leken zijn prachtig.” Sinds kort heeft
ze een camper tot haar beschikking,
eerder huurde ze een huisje.

Schilderen en beeldhouwen zijn al ja-
ren haar passie. De eerste jaren had ze
een atelier in De Rosmolen in Zed-
dam, maar dat was eigenlijk net te ver.
Het tuinhuisje was een betere werk-
plek, lekker bij huis en daarmee kon
ze de eerste jaren aardig uit de voeten.
Toen dit toch te klein werd, ging ze op
zoek naar een grotere ruimte, maar
dat viel nog niet mee. Twee jaar gele-
den werd het huis naast de hare, met
een ruime timmerschuur, aange-
kocht. De schuur bleek echter te oud
om zo in te trekken en deze werd ge-
heel vervangen en ingericht als ate-
lier/galerie. Het atelier werd boven-
dien de zeer geschikte oefenruimte
voor de jazzband waarin Monique

zingt. Er staat een kleine vleugel tus-
sen de grote en kleine doeken van
haar hand. De doeken zijn van een be-
hoorlijk formaat en hebben thema’s
als ‘Cuba’, ‘vrouwen’ en ‘muziek’. De
kleinere werken zijn van gemengde
technieken, doek op doek bijvoor-
beeld. En ze maakt kleine schilderij-
tjes en beeldhouwwerkjes, die ze ‘fol-
lies’ noemt. Het zijn kunstzinnige
grapjes, soms gemaakt van een stukje
doek, wat op de grond gelegen heeft
tijdens het schilderen. “Het is eigenlijk
afvalmateriaal, maar veel te leuk om
weg te gooien,” legt Monique uit. “Vol
geknoeid met verfspetters en slierten,
zie ik er iets in, scheur het fraaiste stuk-
je eraf en verwerkt het.” Ook in gevon-
den brokken steen ziet ze steeds fraaie
kunstwerkjes.
Muziek is voor Monique Wolbert altijd
een grote inspiratiebron geweest en in
de negentiger jaren ging Monique
over naar Full Colour Jazz. “Ik ben mu-
ziek, ik ben jazz,” lacht Monique. Een
titel als ‘Yesterday -outside blues-’ ver-
wijst er naar. 

De geweldige tuin biedt vele mogelijk-
heden. Er worden beelden geëxpo-
seerd, maar ook voor kleine optredens
is het een prachtige locatie. Sinds twee
jaar is er kinderkunst in de tuin, voor
basisschoolleerlingen van groep 7 en
8. “Zij gaan buiten in de tuin aan het
schilderen,” vertelt Monique. In drie
dagen tijd komen er zo’n 120 kinde-
ren in haar tuin aan het werk. 

Werken van Monique Wolbert, de gro-
te doeken, worden geëxposeerd en ver-
kocht in haar vaste galerie Kunst&Co;
in Amstelveen. In het nieuwe Design
Hotel in Maastricht, waar vooral de
zintuigen worden geprikkeld, zullen
eveneens haar werken hangen. 

Atelier/galerie Monique Wolbert heeft
tijdens de Kunst10Daagse ‘kunst aan
de wand’: schilderijen, objecten en
beelden. En er is muziek, de band van
de Jazzzangeres speelt in de tuin. Het
moet allemaal zintuiglijk bij elkaar
passen: een warm onthaal, kunst kij-
ken, een hapje en een drankje. 

Atelier/Galerie Monique Wolbert,
Ruurloseweg 15 achter, Hengelo gld.,
tel. (0575) 46 32 88, mob. (06) 17 50 61 58,
www.moniquewolbert.nl

Monique Wolbert 
Beeldend Kunstenares, Jazzangeres

De tweede editie van Bronckhorst Kunst: Natuurlijk zal plaatsvinden van
25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieuwe gids sa-
mengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te bezichtigen
in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de route om de-
ze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw is de podium-
kunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur,; Natuurlijk-gids zal
worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars de gelegenheid
geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse evenement. Ate-
lier/galerie Monique Wolbert aan de Ruurloseweg in Hengelo gld. heeft tij-
dens de Kunst10Daagse ‘kunst aan de wand’: schilderijen, objecten en beel-
den. En er is muziek, de band van de Jazzzangeres speelt in de tuin.

Een kijkje in het atelier/galerie van Monique Wolbert in Hengelo gld.



met het oog op
kw

al
ite

it.
..

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

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

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Dus ging het gehele elftal gelijk op ‘ de
kiek’! De leerkrachten hebben de afge-
lopen twee jaar in totaal zeven studie-
bijeenkomsten gevolgd. De kennis die

men daarbij opdeed werd gelijk op
school aan de praktijk getoetst. Direc-
teur Eef Baakman was maar wat trots
op zijn team. Zegt hij:’Ik vind het een

geweldige prestatie van de leerkrach-
ten, temeer wanneer je bedenkt dat in
die studieperiode men twee verhuizin-
gen heeft meegemaakt.
Eerst naar de noodlokalen aan het
Wiemelink en vervolgens anderhalf
jaar later opnieuw een verhuizing, dit
keer naar de nieuwe dorpsschool.Nu
ze het Dalton certificaat in bezit heb-
ben kunnen we rustig richting toe-

komst naar het doel werken wat wij
voor ogen hebben. Dat wil zeggen dat
onze school over anderhalf tot twee
jaar definitief tot het daltononderwijs
overgaat’, aldus Eef Baakman die zelf
al in het bezit is van het certificaat. 
De directeur voegt eraan toe dat de
overschakeling van ‘gewoon’ onder-
wijs naar dalton een proces is dat ge-
woon tijd nodig heeft. Eef Baakman: ‘
De kenmerken van het daltononder-
wijs zijn: zelfstandigheid, verantwoor-
delijkheid en samenwerking. 

De kinderen hebben allemaal een ba-
sisprogramma. Vervolgens kan daar
voor elk kind uitbreiding van het pak-
ket aan toegevoegd worden. Een voor-
beeld, een kind kan goed rekenen en
kan meer dan het basispakket in-
houdt, zelfs zo dat daar een ‘verdie-
pingsstof ‘aan toegevoegd kan worden.
Andersom kan ook het geval zijn, kin-
deren die wat achterblijven, hebben
dan weer bepaalde instructies nodig. 

Het is wel van belang dat het kind er
ook zelf bewust van is van wat het wel
of niet kan. Hier geldt dus ook, samen
met de leerkracht naar een goede op-
lossing zoeken. Dat gebeurt middels
een weektaak. Voor de leraar de taak
om de vinger aan de pols te houden.’,
zo zegt Baakman. Overigens hebben de
elf geslaagde leerkrachten, verdeeld
over drie ‘dalton werkgroepen’ eind-
presentaties gehouden over een onder-
deel van daltononderwijs. Daarbij ging
het ondermeer over ‘het pedagogisch
klimaat’, hoe gaan leerkrachten en
leerlingen met elkaar om, hoe bevor-
der je zelfstandigheid en verantwoor-
delijkheid. Deze zaken worden dan in
het team leerkrachten besproken. 
Dat geldt tevens voor ‘samenwerkend
leren’, waarbij de werkgroep een tien-
tal samenwerkingsvormen heeft gese-
lecteerd en uitgevoerd in de groep. Bij
het onderdeel ‘participatie’ wordt ge-

steld dat voor succesvol onderwijs be-
trokkenheid of participatie van leer-
lingen belangrijk is. Dit heeft zowel
betrekking op het eigen leerproces als
op het groepsgebeuren. Een toepas-
sing bij het laatste is de ‘teamvergade-
ring’. Dit is een klassengesprek waar-
bij kinderen en de leerkracht allerlei
zaken die de klas betreffen, bespreek-
baar kunnen maken. In één groep
wordt nu gewerkt met een portfolio,
waarbij de leerling mede bepaalt welk
werk daar in komt’, zo legt Eef Baak-
man uit. 

Hij voegt er aan toe “Een belangrijk as-
pect in het gehele proces is, dat lera-
ren en leerlingen, ondanks persoonlij-
ke verschillen, elkaar respecteren. De
rol die ik daarbij als directeur van de
school speel, is o.m. om het proces te
stimuleren en er toezicht op te hou-
den dat alles logisch op elkaar is afge-
stemd.. Ik kom veel in de klassen om te
kijken hoe het gaat en heb daarbij veel
overleg met de leerkrachten.

Ik ben uitermate positief over de ma-
nier hoe het tot dusver loopt. We mer-
ken het ook aan de betrokkenheid van
de kinderen. De mooiste constatering
is toch wel om te zien hoe de kinderen
serieus met hun werk bezig zijn, zelfs
zonder dat daarbij op dat moment een
leerkracht aanwezig is’, zo zegt Eef
Baakman. De komende zomer zullen
27 leerlingen doorstromen naar het
voortgezet onderwijs. Eef Baakman:
‘Toch blijft het aantal leerlingen stabiel
(155 tot 160 leerlingen) want voor het
schooljaar 2008/ 2009 zijn inmiddels al
20 nieuwe leerlingen ingeschreven.
Wat het zelfstandig werken betreft
denk ik dat de scholier er veel voordeel
van heeft wanneer hij straks naar een
andere (vervolg) school gaat. En als het
daltononderwijs definitief is ingevoerd
zal dat voor de leerlingen nog positie-
ver gaan werken’, zo zegt hij.

Op weg naar volledig Daltononderwijs Openbare Dorpsschool

Meestal zijn het de scholieren die vol trots met een diploma zwaaien en
aan iedereen willen laten zien dat ze geslaagd zijn. Bij de openbare dorps-
school waren de rollen omgedraaid. Daar ontvingen elf leerkrachten van
de school op de vrijdagmiddag voor de Kerst een diploma, of beter gezegd
een certificaat van de Nederlandse Dalton Vereniging.

'staand van links naar rechts: Marian Slijkhuis, Gerdine de Kant, Etienne Oosterhoff, Maria Haanappel, Wim Bielderman en Alie Perdok
zittend van links naar rechts: Ria Steging, Ria Lukassen, Marian van Leeuwen, Saskia Altenrath en Marieke Bronsvoort.'

Zo werd hij in 1975 in de 250 CC klas-
se motorcrosskampioen van Neder-
land.Enkele jaren later met het endu-
roteam van De Graafschaprijders even-
eens Nederlands kampioen. In Parijs-
Dakar werd hij tweemaal, rijdend in
een truck, derde. Aan ervaring dus
geen gebrek !

Gerben Vruggink voorzitter van de
Vordense auto- en motorclub, gaat
voor het tweede achtereenvolgende
jaar als monteur mee in het team van
Henk Hellegers. De Honda motoren
kent hij van ‘binnen en buiten’. Ger-
ben is al bijna een kwart eeuw met de
motor ‘vertrouwd’ en nog steeds ac-
tief, zowel crossen als enduro. In 1984
begon hij met crossen en met succes,
want in 1989 werd hij bij de junioren
in de 250 CC klasse kampioen van Ne-
derland. Gerben: ‘Ik heb ook nog een
aantal jaren met Evert Jan de Jonge als
bakkenist zijspan cross gereden. In
1993 werden wij zelfs kampioen van
Nederland. Ook kreeg ik de smaak van
het enduro- rijden te pakken. In 2000
werd ik bij de junioren 250 CC tot 450
CC kampioen van Nederland. De afge-
lopen maanden ben ik druk in de
weer geweest met het helpen opbou-
wen van de Honda motoren voor de
Dakar rally. Tijdens deze rally ben ik
voor alle coureurs volledig standby’zo
zegt hij.

Vordenaar Marcel Bulten gaat voor het
eerst als monteur in het team van
Henk Hellegers mee naar de Dakar ral-
ly. Marcel: ‘ Het is de ‘schuld’ van Henk
dat ik mee ga. Ik heb er eigenlijk nooit
bij stil gestaan om nog eens de Dakar
rally mee te maken. Toen Henk mij
vroeg, heb ik het thuis eerst met mijn
vrouw Joke besproken. Die zei direct
enthousiast: doen!! 

Nu het dichterbij komt begin ik het
steeds leuker te vinden, het lijkt mij
een hele uitdaging. In de loop der ja-
ren heb ik heel veel ervaring opgedaan
tijdens het ‘sleutelen’ aan de motor
van Erwin ( Plekkenpol )’zo zegt Mar-
cel Bulten wiens hobby leven al ruim
30 jaar in het teken van de motorsport
staat.In 1976 begon Marcel met cros-
sen en dat doet hij overigens nog
steeds, terwijl ook het enduro rijden
hem goed afgaat. 

Daar begon hij in 1987 mee. In 1989
werd hij bij de enduro 500 CC Nationa-
le kampioen van Nederland. Vorig jaar
werd hij bij de 40 plussers eervol der-
de. Ondanks zijn drukke werkzaamhe-
den ‘pikt’ Marcel nog menige cross-
wedstrijd en endurorit mee. Maar nu
eerst vol aan de bak als monteur in het
team van Henk Hellegers. Zowel Mar-
cel Bulten als Gerben Vruggink weten
zich tijdens het avontuur in Afrika ge-
steund door het thuisfront. Inge en Jo-
ke, respectievelijk de partners van Ger-
ben Vruggink en Marcel Bulten gaan
deze week ook naar Lissabon om man-
lief bij de start van de Dakar rally uit te
zwaaien. Dat ook Joke Bulten haar
hart helemaal aan de Dakar rally heeft
verpand blijkt wel uit een passage in
het clubblad van de Graafschaprijders.
Daarin schreef zij onlangs:’ Elk jaar als
ik voor de TV zit en het hele Dakar cir-
cus voorbij zie komen droomde ik er-
van om een keer mee te mogen rijden.
Niet als deelnemer maar in een team
er omheen. Wat leek mij dat een ge-
weldige uitdaging. Een vrouw met een
jongensdroom’! 

Mirjam Pol kennen ze inmiddels bij
De Graafschaprijders ook. Afgelopen
zomer liet zij voor het eerst tijdens on-
derlinge crosswedstrijden op het Del-

den- circuit, haar gezicht zien en hoe!
In het kader van de voorbereiding op
de Dakar rally reed zij enkele wedstrij-
den mee. Mirjam: ‘ Ik reed op een ‘ge-
leende’ motor van Henk Hellegers en
prompt liet ik alle crossers achter mij
en dat vonden ‘de heren’ natuurlijk
niet erg leuk, maar ze hadden er wel
bewondering voor’, zo zegt ze la-
chend. Deze week begint de 24 jarige
Mirjam, dit keer in het team van Henk
Hellegers, aan haar derde Dakar rally.
In 2006 en 2007 werd zij in het Yama-
ha team bij de vrouwen beide keren
derde, een prestatie van jewelste. Mir-
jam: ‘ Ik ben eigenlijk tussen de moto-
ren opgegroeid. Toen ik in het Twent-
se Borne ter wereld kwam, hadden
mijn ouders op het geboortekaartje
ook een motor afgebeeld. Bij ons thuis
was de gehele familie ‘gek’ van motor-
rijden.

Mijn vader was ooit zes keer kampioen
van Nederland bij het zijspannen cros-
sen en grasbaan. Toen ik zes weken
oud was ging ik al met mijn ouders
mee naar de wedstrijden. Toen ik vier
jaar was kreeg ik mijn eerste ‘zijspan-
nertje’, waarmee ik rond om ons huis
reed. Op zesjarige leeftijd reed ik mijn
eerste officiële wedstrijd tijdens een
cross in Sint Isodorushoeve. De liefde
voor de motorsport is mij echt met de
paplepel ingegoten, het gevoel is nog
sterker geworden. Het is mijn lust en
mijn leven, ik kan niet zonder. Na de
middelbare school ben ik in Gronin-
gen aan de Academie voor lichamelij-
ke opvoeding afgestudeerd als gymle-
rares, in mijn vrije tijd zat ik op de
crossmotor.

Twee jaar geleden ben ik van de cross
op de enduro overgestapt. Op gegeven
moment raakte ik gefascineerd door
TV beelden van de Dakar rally. Ik zei
toen tegen mij zelf, ‘over tien jaar wil
ik deze rally ook een keer rijden’. In
2005, ik was toen 21 jaar, ging ik naar
de motorbeurs in Utrecht. Daar kwam
ik in aanraking met Cor ter Maat van

Yamaha. Die maakte mij reuze en-
thousiast. Ik weer terug naar huis met
in de tas een informatiemap met ‘al-
les’ over de Dakar rally. Ik vertelde
mijn moeder dat ik deze rally nu al
wel wilde rijden en dat ik geen tien
jaar wilde wachten! ‘Als je dat wilt,
moet je gewoon gaan’, zo sprak ma-
ma. Dus toen op een zandafgraving oe-
fenen op een zware 450 CC Yamaha
motor ( 180 kg ). Cor ter Maat zag het
helemaal zitten in mij en nam mij op
in zijn Yamaha Holland Team, dat in
totaal uit vijf motorrijders bestond.

Vervolgens op 22 jarige leeftijd op zo’n
motor door de Afrikaanse woestijnen.
Tweemaal uitgereden en tweemaal bij
de vrouwen op een derde plaats, maar
ook na de laatste race, vier maanden

totaal kapot, helemaal van de wereld.
Te weinig slaap, te weinig voeding. Dat
het mij fysiek ook helemaal sloopte
kwam mede doordat ik niet technisch
begaafd ben. Wel een doorzetter, dus
was het lange etappes ploeteren door
het woestijnzand. 

Toch had de Dakar rally mij dusdanig
‘gepakt’ dat ik hogerop wilde, in nog
een professioneler team en nog meer
professionele begeleiding. In maart
jongstleden kwam ik in contact met
Henk Hellegers. Samen met zijn team
nog onlangs in Marokko gereden waar
ik zevende werd. En nu mijn derde Da-
kar rally. De verwachtingen zijn hoog
gespannen, met één ding voor ogen:
de rally uitrijden en een goede klasse-
ring’, aldus de 24 jarige Mirjam Pol.

Hoog 'Graafschaprijders- gehalte' tijdens Dakar Rally

Mirjam Pol een vrouw op een motor die haar 'mannetje' staat!
Bij de Vordense auto- en motorclub zijn ze maar wat trots op het feit dat
deze week de Dakar Rally met een bijzonder hoog ‘Graafschaprijders-
gehalte’ van start gaat. Henk Hellegers, teammanager van het HT Rally Raid
Honda Europe Dakar sportteam, is al jarenlang lid van De Graafschap-
rijders en heeft destijds als actief motorrijder diverse lauweren geoogst.



In de grote hal staan auto’s, maar ook
op het terrein buiten staan ze opge-
steld. Er is, nu nog provisorisch, een
hoek ingericht met een toonbank. Ro-
gier Kluit ontvangt daar de belangstel-
lenden voor de auto’s, die hij hoofdza-
kelijk via internet aanbiedt. 

“Er is belangstelling vanuit het hele
land, zelfs uit Zeeland,” vertelt Rogier.
“Ik verkoop voornamelijk gebruikte
auto’s, maar nieuwe zijn er hier ook al
verkocht.” 

Het bedrijf in Wichmond was van zijn
vader, die Alfa Romeo specialist is en
Rogier had daar ruimte voor zijn eigen
auto’s. Zijn ouders wilden het rustiger
aan gaan doen, na vele jaren hard wer-

ken. Toch kunnen klanten van zijn va-
der met een Alfa Romeo nog wel in
Steenderen terecht en zal Rogier dit te
zijner tijd overnemen. Voor Rogier was
het bedrijf echter veel te groot en er
werd besloten om het in zijn geheel te
verkopen. 
Rogier ging op zoek naar een andere
locatie om zijn bedrijf voort te zetten.
Hij wist dat het pand van de voormali-
ge Gemeentewerf vrij was, maar ook
dat de Gemeente de eigenaar was en
er nog een gegadigde was. Uiteindelijk
werd na goedkeuring van het College
huur van het pand aan Rogier Kluit ge-
gund.

“Het is fijn dat ik naar Steenderen kon
met het bedrijf,” legt Rogier uit. “Ik

woon in Steenderen en ben hier ook
bij de vrijwillige Brandweer. Als de pie-
per gaat, ben ik zo bij de kazerne, ik
doe de deur gewoon achter me dicht
als er geen klanten zijn en mijn vader
is ook nog vaak aanwezig.” 

De voormalige werkplaats is ingericht
met een brug, zodat ook onderhoud
en APK kan worden uitgevoerd. Het
ophalen van de brug was nog een hele
toer, die werd op een platte wagen
hierheen gereden. “Ik heb ontzettend
veel hulp gehad van de buren en de
collega’s van de Brandweer met het in-
richten en installeren van de spullen,”
zegt hij. “Zonder al die mensen had ik
nooit zo snel over kunnen verhuizen.”
Autobedrijf Kluit, Dr. Alfons Ariëns-
straat 33B, 7221 CA Steenderen, tel.
(0575) 441030, mobiel (06) 53882240,
email: rogier.kluit@wanadoo.nl
www.alfa-specialist-kluit.nl

Nu in Steenderen: Autobedrijf Kluit

Steenderen is een autobedrijf rijker. In de hal en op het terrein van de
voormalige Gemeentewerf naast de Brandweerkazerne staan nu de wa-
gens van Autobedrijf Kluit, die daar sinds november 2007 gevestigd is.

Rogier Kluit verkoopt in zijn Autobedrijf in Steenderen nieuwe en gebruikte auto’s.

Is Te Woon nieuw? Nee. Het wordt al in
verschillende plaatsen in Nederland
toegepast. Zoals in Rotterdam en Gro-
ningen. Maar ook de Achterhoekse wo-
ningcorporaties Wonion, Woonstich-
ting Bergh en Woonstichting Dinxper-
lo hebben al geroken aan het Te Woon
concept. Waarom begint ProWonen er
dan mee? ,,Elke corporatie heeft zijn
eigen motieven om Te Woon aan te bie-
den. Voor ProWonen is dat Keuzevrij-
heid. Wij vinden dat klanten niet al-
leen zelf moeten kunnen kiezen waar
zij wonen, maar ook hoe zij wonen: in
een koophuis of een huurhuis”, zo ver-
klaart projectleider Angela Monincx

van Prowonen. Ja ja. Verkoop van wo-
ningen levert mooi geld op! Monincx:
,,Dat klopt. En dat geld kunnen we dan
weer mooi investeren in wijkplannen,
nieuwbouw, onderhoud en in maat-
schappelijke projecten. Zo profiteert
niet alleen de huidige klant, maar ook
de toekomstige klant én zijn omgeving
van Te Woon.” En, waar begint Te
Woon? Begin december ontvingen on-
geveer 350 klanten in de kerkdorpen
Beltrum, Geesteren, Gelselaar, Haarlo,
Halle, Harreveld, Keijenborg, Kranen-
burg, Lievelde, Mariënvelde, Noordijk,
Rekken, Rietmolen, Velswijk, Vragen-
der, Wichmond en Zieuwent een brief
waarin stond dat zij, zolang zij in deze
woning wonen, kunnen kiezen tussen
huur en koop. In 2008 gaat Prowonen
kijken welke woningen in de grote ker-
nen aangewezen worden voor Te
Woon. Wilt u meer weten! 
Belt u dan gerust met Angela Monincx,
tel. (0544) 463423.

ProWonen is gestart met Te Woon
Woningcorporatie ProWonen is ge-
start met Te Woon Wát? Te Woon.
Hét woonconcept dat keuzevrij-
heid mogelijk maakt. Want klan-
ten kunnen met Te Woon kiezen
tussen Huurvariabel, Huurvast,
Koopgarant en Koopcomfort.

Vorige week dinsdagavond vond bij
restaurant – partycentrum De Luifel
in Ruurlo een informatieavond plaats.
Kees Rovers van OnsNet Nuenen en
wethouder André Baars van gemeente
Bronckhorst gaven uitgebreid toelich-
ting op het proefproject. Supersnel in-
ternet is voor tal van sectoren een eer-
ste vereiste voor moderne bedrijfsvoe-
ring. Dat geldt niet alleen voor grote
ondernemingen maar ook voor agrari-
sche bedrijven en het Midden en Klein
Bedrijf (MKB). Wat daarbij voor de bui-
tengebieden ontbreekt, is aansluiting
op het supersnelle glasvezelnet.De
provincie Gelderland brengt daar sa-
men met de Oost NV (Ontwikkelings-
maatschappij Oost-Nederland) veran-
dering in. Via een nieuw en geavan-
ceerd netwerk brengen zij breedband-
internet in het buitengebied: Fiber-to-
the Farm.Supersnel internet maakt
het leven eenvoudiger. Razendsnel
surfen, mailen van grote bestanden,
telefonie, radio en tv - dankzij breed-
bandinternet is het allemaal moge-
lijk.Steeds vaker worden ook landelij-

ke en regionale diensten via internet
aangeboden. Videotelefonie, beveili-
ging, gemeentelijke informatie; inter-
net maakt het mogelijk. Maar voor su-
persnel internet is aansluiting op een
glasvezelinfrastructuur vereist. En
juist dat ontbreekt in veel buitenge-
bieden. Daarom nemen de gemeenten
Bronckhorst en Berkelland, de provin-
cie Gelderland, de Rabobank en SEO
Achterhoek de eerste stappen om ook
hier de glasvezel uit te rollen. Het pro-
ject staat onder leiding van de Hoge-
school van Arnhem en Nijmegen.

PROVINCIALE WEG
Voor de realisatie van het netwerk
wordt een coöperatieve vereniging van
gebruikers opgericht die verantwoor-
delijk is voor de aanleg, het onderhoud
en het beheer van het netwerk. Voor-
dat met de totale aanleg in het buiten-
gebied wordt begonnen, zal eerst een
proefproject worden gestart om breed-
bandinternet en telefonie te testen.
Het proefproject wordt uitgevoerd in
het buitengebied dat grenst aan de
provinciale weg tussen Vorden, Ruurlo
en Borculo. Ongeveer honderd huis-
houdens zullen aan deze proef deelne-
men. De deelnemers worden via de co-
öperatieve vereniging mede-eigenaar
van het netwerk.Slaagt de proef, dan
wordt het breedbandnetwerk uitge-
breid tot het hele buitengebied van de
twee gemeenten. Wilt u deelnemen
aan het proefproject?Surf dan naar we
website www.b3n.onsnet.nl. Uit de
aanmeldingen zullen de uiteindelijke
deelnemers worden geselecteerd.

Fiber-to-the-Farm onbegrensde internetmogelijkheden

Proefproject buitengebied
Bronckhorst-Berkelland
De gemeenten Bronckhorst en Ber-
kelland, de provincie Gelderland,
de Rabobank en Sociaal Econo-
misch Overleg Achterhoek (SEO)
starten begin 2008 een proefpro-
ject voor supersnel internet in het
buitengebied. Woont u langs de
provinciale weg tussen Vorden,
Ruurlo en Borculo en wilt u ook
profiteren van razendsnel internet
in het buitengebied. Dan kunt u
zich nu aanmelden.

Na ontvangst door Jan en Jos Dijkman
en de bedrijfsleiding van de vestiging
in Vorden, Henk Roekevisch en Frans
Lebbink, heeft Jan Dijkman, algemeen
directeur, een presentatie gegeven
over hoe Dijkman Bouw in elkaar zit
met de vestigingen in Warnsveld en
Vorden.
Dijkman Bouw heeft 70 medewerkers
die dagelijks aan kwaliteit werken en

dat ook beloond hebben gezien door
de prijs beste klantgerichte bouwer
van 2007 te ontvangen. 

Deze prijs, maar ook de verscheiden-
heid aan werkzaamheden en kwali-
teitslabels waar  Dijkman Bouw dage-
lijks mee bezig is, maakte de tongen
los en leidde tot een levendige discus-
sie tussen het college en de heren van

Dijkman Bouw. Ook de werkgelegen-
heid, procedures en de planontwikke-
ling, met onder andere het Klooster op
de Kranenburg, kwamen aan de orde. 

Na een rondleiding door het pand ver-
trok het college naar een volgende bij-
eenkomst.

College van Burgemeester en Wethouders

Bezoek Dijkman Bouw

Op 18 december heeft het voltallige college van Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Bronckhorst  Dijkman Bouw in Vorden bezocht.
Ook beleidsmedewerker J. Tiecken was bij het bezoek aanwezig.

Dit keer kwamen de winnaars uit
groepen 7 van Basisschool De Vor-
dering en De Kraanvogel.

Winnaar Rubèn Klein Gunnewiek van
De Kraanvogel prijkt de hele maand
januari 2008 samen met zijn beste
vriend Bruce Langwerden als poster-
model op het buitenbord van de We-
reldwinkel in Vorden, evenals winna-
res van De Vordering, Thara Rutgers. 

Naast de "eeuwige roem" om even we-
reldberoemd te zijn in Vorden kregen
de winnaars ook nog een leuke atten-
tie van de juryvoorzitter.

Namens alle vrijwilligers van de We-
reldwinkel wil men deze kanjers van
harte feliciteren en bedanken voor
hun medewerking. 

Deze actie is inmiddels zo'n groot
succes dat er volgend jaar weer nieuwe
wereldkids worden gekozen!

Rubèn Klein Gunnewiek en 
Thara Rutgers Wereldkids 2008

Ook dit jaar was de traditionele Sinterklaasactie op de scholen in Vorden
een groot succes. 



De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

demolenkolk@planet.nl

BIJNA
ALLE
WINTER
MODE
30%
OF MEER 
AFGEPRIJSD

Verkoop • Reparatie • Omheiningen
Dealer van HOTRA EN IFOR WILLIAMS

• Paardentrailers • Aanhangwagens • Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw • Onderdelen • 
Reparatie alle merken trailers
Hoefkensestraat 16a, Drempt 

Telefoon (0313) 47 63 11, Mobiel 06 53842907

verkoop en plaatsing 
van doorsteek omheining

vierkante en ronde palen

Elektrische afrastering

Berendsen Drempt

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen in deze advertentie zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. De aanbiedingen zijn geldig van woensdag 02 januari t/m zaterdag 05 januari 2008. Week 01

OPENINGSTIJDEN:
www.supercoop.nl

Leeuwerikstraat 2
Ruurlo

MAANDAG T/M DONDERDAG:  8.00 - 20.00 UUR
VRIJDAG:  8.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG:   8.00 - 20.00 UUROPENINGSTIJDEN:

DE GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT VAN RUURLO!

Grootste keuze, kleinste prijzen!

Elders 8,99

6.99

SLIJTERIJ

verse
kipfilet 
kilo 4.59

Elders 7,99

Spa & Fruit
2 flessen à 1500 ml
naar keuze

handsinaasappelen
2 netten à 2 kilo

Elders 2,58

1.69

Elders 4,58

2.99

Van 5,78

Maestro 
American 
Style! 
pizza’s
2 stuks à 
ca. 435 gram 
naar keuze

2 halen = 1 betalen!

2.89
kilo 72

DIEPVRIES

2 STUKS!

2 FLESSEN!
liter 56

Topklasse 
Lichte Borrel*
fles 1000 ml


